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פתח דבר

ארבעים  ישראל.  צפון  על  טילים  עשרות  נורו  השנייה,  לבנון  מלחמת  במהלך   ,2006 בקיץ 

וארבעה אזרחים ישראלים נהרגו, בהם 19 אזרחים ערבים. דו”חות שונים של מבקר המדינה, 

שבחנו את מוכנות העורף לאחר המלחמה, מצאו כי כלל יישובי הצפון לא היו ערוכים במידה 

וכי המצב ביישובים הערביים היה חמור במיוחד. המבקר מצא כי  מספקת לאיום הטילים 

וציין כי  ליותר מ-70% מהתושבים הערבים בצפון לא היה מקלוט ומיגון במהלך המלחמה 

הדבר נובע מהזנחה של הממשלה ושל השלטון המקומי גם יחד. גם בשרפה ביערות הכרמל 

ב-2010 ובשיטפונות שפקדו את בקה אל־גרבייה ואת טייבה ב-2013 נאלצו תושבי היישובים 

קשים  ליקויים  ועם  בסיסיים  והצלה  חירום  בשירותי  חמור  מחסור  עם  להתמודד  הערביים 

בתשתיות הייעודיות לחירום. 

המחקר שלפניכם שואף לשרטט תמונת מצב עדכנית של המוכנות לחירום — ביטחוני ואזרחי 

— ביישובים הערביים. המחקר בחן 24 יישובים ערביים במדגם מייצג מבחינת גודל היישוב, 

סוג האוכלוסייה והמיקום הגאוגרפי. הממצא העיקרי העולה מהמחקר מראה שרוב הרשויות 

המקומיות הערביות שנבדקו אינן תופסות את עצמן כערוכות לשעת חירום. 

נגישות מוגבלת מאוד לשירותי חירום בסיסיים דוגמת שירותי  נמצא כי ליישובים הערביים 

רפואה דחופה ותחנות כיבוי אש. כמו כן נמצא כי המקלוט והמיגון במוסדות החינוך יכולים 

וכי שורר מחסור חמור במיגון במבני ציבור בכל היישובים  להכיל רק כשליש מהתלמידים 

הערביים. בניגוד לעבר, ברוב היישובים שנבדקו יש כיום מחסני חירום אך אין הם מצוידים 

כראוי; במחלקות הרווחה חסר ציוד מיגון לעובדי החירום ורוב מחלקות ההנדסה אינן ערוכות 

במחצית  כי  נמצא  לחירום,  הייעודיות  הארגוניות  לתשתיות  אשר  חירום.  בשעת  לפעולה 

או  מצב  חדר  ואין  חירום  מטה  אין  מהיישובים  ובשליש  רשותי  חירום  נוהל  אין  מהיישובים 

חדר בקרה. הממצאים הנוגעים לכוח אדם ייעודי לחירום מראים כי ברוב היישובים הערביים 

כמחצית  אך  העבר,  לעומת  שיפור  בכך  ויש   — קב”ט   — ביטחון  ממונה  כיום  יש  שנבדקו 

מהקב”טים חסרי רקע מקצועי בתחום החירום ורבים מהם מתקשים לנהל את נושא החירום 

ברשות. ראוי לציין כי בכל היישובים שנבדקו יש כיום מערכות אזעקה תקינות ופרוסות היטב 

— שיפור ניכר לעומת העבר.

כי  מעלה,  בדבר  הנוגעים  הממשלתיים  בגופים  האחרונות  בשנים  הרווחת  המדיניות  ניתוח 

על אף דו”חות ממשלתיים ואחרים המצביעים על הצורך בתכנית כוללנית ייעודית לשיפור 

המוכנות לחירום ביישובים הערביים, עדיין אין תכנית שכזו. יתר על כן, תגבור פעילותם של 

הגופים הממשלתיים הוא נקודתי, אינו סוגר את הפערים שנוצרו לאורך השנים בקצב הנדרש 

המקומיות  הרשויות  של  הייחודיים  במאפיינים  מתחשב  ואינו  הקיימים,  הסיכונים  מול  אל 

הערביות ושל החברה הערבית.

פתח דבר
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של  שורה  ומציע  בתחום  הערביים  ליישובים  הייחודיים  החסמים  את  בוחן  הנוכחי  המחקר 

למוכנות  האחראים  השונים  לגופים  מופנות  ההמלצות  המצב.  לשיפור  מעשיות  המלצות 

החינוך,  משרד  הפנים,  משרד  העורף,  פיקוד  העורף,  להגנת  המשרד  ובהם  חירום,  לשעת 

משרד הבריאות ומשרד הרווחה, הרשויות המקומיות הערביות, וכן ארגוני החברה האזרחית. 

אנו מקווים כי פרסום זה ישמש בסיס לפעולה נרחבת ומקיפה של הממשלה, של הרשויות 

המקומיות הערביות ושל הגופים האזרחיים, וירתום אותם לסגירת הפערים הקיימים בתחום 

המוכנות של הרשויות הערביות בישראל למצבי חירום. 

בברכה,

מוחמד דראושה אמנון בארי-סוליציאנו   

מנכ”לים שותפים, יוזמות קרן אברהם  
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תקציר מנהלים

מחקר זה מבקש להציג תמונת מצב עדכנית של מוכנות היישובים הערביים למצבי חירום. 

המחקר כולל סקירה נרחבת של מקורות מידע הדנים בבסיס החוקי של ההיערכות לקראת 

ואף במבנה הארגוני של מערך החירום בישראל  שעת חירום ושל הפעילות בשעת חירום 

בהשוואה לשני דגמים בולטים באירופה. המחקר מביא גם ממצאים מדו"חות ממשלתיים 

רבים, ממחקרים אקדמיים ומתחקירים הנוגעים למערך החירום בישראל בכלל ולהיערכות 

הרשויות המקומיות הערביות בפרט. 

)1( מידת המוכנות של היישובים הערביים למצבי  המחקר התמקד בשתי סוגיות מרכזיות: 

החירום  למצבי  הערביים  היישובים  מוכנות  על  המשפיעים  הגורמים   )2( למיניהם;  חירום 

השונים. 

ושל  הערביים  היישובים  של  לחירום  המוכנות  מצב  של  יסודי  מיפוי  על  התבסס  המחקר 

היערכותם לחירום. המיפוי נעשה בשלהי שנת 2012 במדגם מייצג של 24 יישובים ערביים על 

פי גודל היישוב, הרכב האוכלוסייה )מוסלמים, דרוזים ונוצרים( והאזור הגאוגרפי, וכלל ראיונות 

מובנים למחצה עם 145 מרואיינים המייצגים שלוש קבוצות בעלות נגיעה משמעותית לתחום 

ההיערכות לחירום: )1( נבחרי ציבור ועובדים בכירים ברשויות המקומיות; )2( בעלי תפקידים 

בכירים בגופים ממשלתיים; )3( מנהלים של ארגוני החברה האזרחית. 

לצורך המחקר נבנו שאלונים ייעודיים לכל אחת משלוש הקבוצות האמורות. בעבור קבוצת 

לבעלי  נפרדים  שאלונים  שישה  נוסחו  אף  המקומיות  ברשויות  והעובדים  הציבור  נבחרי 

)קב"ט(,  גזבר הרשות או המנכ"ל, קצין הביטחון  התפקידים השונים: ראש הרשות או סגנו, 

מהנדס הרשות, מנהל מחלקת הרווחה, מנהל מחלקת החינוך. 

ניתוח הנתונים נעשה על פי עקרונות המחקר הכמותי בשילוב עקרונות המחקר האיכותני, 

והוא מובא בפרק הדיון והמסקנות, תוך דיון ברקע התאורטי.

ממצאי המחקר מלמדים שבמדינות רבות בעולם חל שינוי בתפיסת ההיערכות לחירום זה 

כמה עשורים, הבא לידי ביטוי במעבר מהתמקדות בהיערכות למלחמה להתמקדות בהיערכות 

כוללת המתאימה למצבי חירום אזרחיים — אסונות טבע, אסונות תעשייתיים וכדומה. במדינות 

סוכנות  או  ממשלתי  משרד  יש  חירום  מצבי  עם  להתמודדות  ויעיל  משוכלל  מערך  שלהן 

ממשלתית הפועלים מתוקף חוק מפורט ומקיף המגדיר אסטרטגיה ארצית, מחוזית ומקומית, 

הכוללת פירוט הסטנדרטים, התקנים, התקציבים, אמצעי הפיקוח והאכיפה והמפרטת את 

הסמכות והאחריות של כל הגורמים המעורבים. גם בישראל חל שינוי בתפיסת ההיערכות 

לחירום, אך השיח השולט בה עדיין נושא אופי ביטחוני בעיקרו — תולדה של הסכסוך הגאו־

פוליטי שישראל נתונה בו זה שישה עשורים. עובדה זו משפיעה על מבנהו של מערך המוכנות 

תקציר מנהלים
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לחירום ובאה לידי ביטוי בעיקר בעובדה שגוף צבאי — פיקוד העורף — הוא הגוף המרכזי 

המופקד על היערכות הרשויות המקומיות לשעת חירום. 

הרשויות  על  המקשים  ליקויים  יש   ,)1951( הג"א  חוק  הקיים,  בחוק  כי  עוד  מצא  המחקר 

האחראי  התפקיד  בעל  של  סטטוטורית  הגדרה  היעדר  ובהם:  לחירום,  להיערך  המקומיות 

שלפיו  הקיים  המצב  של  שיטתי  מיפוי  היעדר  ברשות;  לחירום  למחלקה  או  לחירום  לאגף 

תוך  לחירום  להיערכות  ייעודיים  תקציבים  הקצאת  והיעדר  מחייבת,  עבודה  תכנית  תיבנה 

התחשבות בשונּות בין הרשויות המקומיות. 

בחוק  מהליקויים  רבה  במידה  מושפעות  שהן  נמצא  הערביות,  המקומיות  לרשויות  אשר 

וממדיניות מתמשכת של הפליה והזנחה בתחומי התשתיות )כולל תשתיות הצלה ורפואה( 

ובפיתוח הכלכלי, החברתי והחינוכי. יתר על כן, עד מלחמת לבנון השנייה הן לא נכללו כלל 

בתכניות הממשלתיות להיערכות לחירום. ממצאי המחקר אמנם מצביעים על כך שבשנים 

האחרונות ניכר שינוי משמעותי במדיניות הממשלה המתבטא בהרחבת הפעילות ביישובים 

בכך  אין  אולם  ותרגילים(,  הכשרות  וביצוע  תקציבים  הקצאת  באמצעות  )בעיקר  הערביים 

כדי לסגור בקצב הנדרש את הפערים שנוצרו לאורך השנים לנוכח הסכנות הקיימות, תוך 

התחשבות במאפיינים הייחודיים של הרשויות המקומיות הערביות. 

הממצא העיקרי העולה מהמחקר שלפנינו מצביע על כך שרוב הרשויות המקומיות הערביות 

שנבדקו אינן תופסות את עצמן כערוכות לשעת חירום. 

בחינת התשתיות הפיזיות הייעודיות לחירום מעלה כי ליישובים הערביים אין נגישות ראויה 

לשירותי חירום בסיסיים דוגמת שירותי רפואה דחופה ותחנות כיבוי אש. בנוסף מראה המחקר 

שהמקלטים והמבנים הממוגנים במוסדות החינוך ברשויות הערביות שנבחנו יכולים להכיל רק 

כשליש מהתלמידים וכי שורר מחסור חמור במיגון במבני ציבור בכל היישובים הערביים. ברוב 

היישובים שנבדקו יש כיום מחסני חירום אך הם אינם מצוידים כראוי. במחלקות הרווחה חסר 

ציוד מיגון לעובדי החירום ורוב מחלקות ההנדסה אינן ערוכות לפעולה בשעת חירום. עם זאת 

ראוי לציין כי בכל היישובים שנבדקו יש כיום מערכות אזעקה תקינות ופרוסות היטב — שיפור 

ניכר לעומת העבר.

בחינת התשתיות הארגוניות הייעודיות לחירום מעלה כי במחצית מהיישובים הערביים שנבדקו 

אין נוהל חירום ובשליש מהיישובים חסרים מטה חירום וחדר מצב או חדר בקרה. לעומת זאת, 

ברוב היישובים יש כיום מאגרי מידע על האוכלוסייה — כולל מידע על אוכלוסיות מיוחדות — 

ויש מערך מתנדבים לחירום, אם כי מחצית מהמתנדבים לא קיבלו הכשרה בתחום. 

בחינת כוח האדם הייעודי לחירום מעלה כי ברוב היישובים הערביים שנבדקו יש כיום ממונה 

ביטחון )קב"ט(, אך כמחצית מהקב"טים חסרי רקע מקצועי בתחום החירום ורובם מועסקים 

בחצי משרה בלבד. בנוסף, נמצא כי במחצית מהיישובים שנבדקו יש קב"ט מוסדות חינוך, אך 

למחציתם של עובדים אלה אין רקע בתחום; בכל בתי הספר ביישובים שנבדקו יש כיום עוזר 

ביטחון )עב"ט(, ברוב מחלקות הרווחה יש ממונה חירום ורק בחמישית ממחלקות ההנדסה 

יש ממונה על תיק החירום. 
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המחקר מצביע על שונּות ניכרת ברמת מודעותם של בעלי התפקידים השונים לנושא החירום 

ובהשקעת זמנם בקידומו — מרמת מודעות גבוהה והשקעת זמן רבה של הקב"טים, רמת 

מודעות והשקעת זמן בינונית של בעלי תפקידים אחרים עד רמת מודעות נמוכה והשקעת 

זמן מעטה בקרב ראשי הרשויות. לנתון זה משמעות מכרעת, שכן המחקר מראה שתפיסת 

ראש הרשות משפיעה במידה רבה על היערכות הרשות המקומית לחירום. מהמחקר אף 

עולה שרבים ממנהלי המחלקות חסרי ידע בתחום החירום )כולל ידע על תקציב החירום(, 

ובשל העומס המוטל עליהם הם מתמקדים בפעילות האופיינית לתגובה ולא בפעילות יוזמת. 

המחקר עומד על כך שברוב הרשויות שנבדקו הקב"טים מתקשים להוביל את נושא החירום 

ולפתחו מכמה סיבות: מעמדם הארגוני אינו בטוח — הקב"טים אינם מועסקים כיום בתקן 

סטטוטורי וחרב הקיצוצים תלויה תמיד מעל ראשם; מעמדם המקצועי בעייתי — הם מתמנים 

בידי ראש הרשות, שתחום החירום כאמור אינו בראש מעייניו, ולעתים המינוי נעשה משיקולים 

פוליטיים ולא משיקולים מקצועיים. לבסוף, לא ברור מי נושא באחריות המקצועית לקב"טים.

בחינת עמדותיהם של בעלי התפקידים העלתה כי לתפיסתם רמת ההיערכות של התושבים 

שמעטים  הנחתם  נמוכה,  לנושא  מודעותם  רמת   — סיבות  מכמה  נמוכה  לחירום  הערבים 

ולעתים  היום־יום,  בקשיי  התמקדותם  הדתית,  אמונתם  מלחמה,  בעת  ייפגעו  כי  הסיכויים 

רגישותם במגעים עם המערכת הצבאית. 

אשר לארגוני החברה האזרחית, המחקר מעלה כי הן הארגונים הפעילים בתחום זה בחברה 

הישראלית הכללית והן הארגונים הערביים ממעטים לפעול בתחום החירום ביישובים הערביים 

ומוסיפים בכך על הקשיים העומדים בפני היערכותן של הרשויות המקומיות הערביות לחירום. 

לגופים  הנוגעות  רבות  המלצות  ומביא  מרכזיות  מסקנות  כמה  מעלה  בממצאים  דיון 

הממשלתיים, לרשויות המקומיות הערביות ולארגוני החברה האזרחית. 

להלן תמצית ההמלצות:

שולחנה  על  כיום  המונחת  החוק  הצעת  את  לעומקה  לבחון  הממשלתיים  הגופים  על   ●

של הכנסת בנוגע לניהול מצבי חירום ולכלול בה את כל ההיבטים החסרים כיום, תוך 

התחשבות במאפיינים הייחודיים של הציבור הערבי ושל הרשויות המקומיות הערביות. 

על המשרד להגנת העורף להקים קבוצת עבודה משותפת למשרדי הממשלה, לפיקוד   ●

תגבש  והיא  האזרחית,  החברה  ולארגוני  הערביות  המקומיות  הרשויות  לראשי  העורף, 

תכנית כוללת לסגירת הפערים הקיימים בתחום החירום ברשויות המקומיות הערביות. 

על פיקוד העורף לבדוק את מערך ההכשרות, ההדרכות והתרגילים הנהוג כיום ולבנות   ●

המקומיות  הרשויות  נציגי  ערבים,  מומחים  בשיתוף  הערבית  לאוכלוסייה  ייעודי  מערך 

הערביות וארגוני החברה האזרחית הערביים. מומלץ כי המערך יתמקד בתרחישי חירום 

והדרכות  הכשרות  ויכלול  הערבים  האזרחים  של  ולתרבותם  לשפתם  יותאם  אזרחיים, 

לנוער ולצעירים. המערך יכלול אף הדרכות ייעודיות לראשי הרשויות ויסייע בבניית נוהל 

חירום לכל יישוב ובהכשרת כל בעלי התפקידים הרלוונטיים ברשות. 
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היישובים  בכל  לחירום  ההיערכות  בתחום  מקיף  צרכים  סקר  לערוך  הפנים  על משרד   ●

זמנים  לוחות  ברורים,  יעדים  שתציב  ומקיפה  מפורטת  עבודה  תכנית  ולגבש  הערביים 

לביצוע ותקציבים ייעודיים. כמו כן על משרד הפנים לגבש אמות מידה ברורות לתקצוב 

בדירוגן  שיתחשב  לחירום,  ו"צבוע"  ייעודי  דיפרנציאלי  תקצוב  תוך  המקומיות,  הרשויות 

הכלכלי-חברתי, בגודלן, במצב התשתיות הייעודיות לחירום שבהן ובהיקף הסיוע השנתי 

שניתן להן על פני השנים. בנוסף, על משרד הפנים לעמוד בהתחייבויותיו למבקר המדינה 

והמקלוט  המיגון  בעניין  המבקר  המלצות  את  לאמץ  ולציידם,  חירום  מחסני  ולבנות 

במוסדות הציבור ולהקצות תקן לקב"ט בכל הרשויות המקומיות הערביות.

החינוך  מוסדות  קב"ט  של  העסקתו  מעלות   75% ולתקצב  להמשיך  החינוך  על משרד   ●

יהיה תקן כזה גם ברשויות המקומיות הקטנות. על המשרד לדאוג למקלוט  כי  ולוודא 

ולמיגון מספק לכל תלמידי בתי הספר הערביים, כולל לבעלי צרכים מיוחדים. על המשרד 

לפתח תכנית מוכנות לחירום בשיתוף מומחי תוכן ערבים )כחלק מהתכנית לכישורי חיים 

או בנפרד ממנה( ולהפעילה בכל שכבות הגיל, תוך שילוב פעילות הורים-ילדים וחיזוק 

כוחם של בני הנוער כמובילים בתחום החירום באמצעות "נאמני חירום", מחויבות אישית 

ותנועות הנוער. 

על משרד הרווחה להקצות לרשויות המקומיות הערביות תקציב ייעודי ו"צבוע" לחירום,   ●

לוודא כי לכל עובדי מחלקות הרווחה הפועלים בחירום יש ציוד מגן ולהרחיב את ההכשרות 

וההדרכות לכלל עובדי מחלקות הרווחה והמתנדבים במערך החירום ברשויות המקומיות 

הערביות.

רפואת  בשירותי  הקיימים  הפערים  לסגירת  כוללת  תכנית  לבנות  הבריאות  משרד  על   ●

החירום ברשויות המקומיות הערביות, ובכללה פריסת תחנות מד"א, מוקדי רפואה דחופה 

ומרפאות ממוגנות. 

המלצות אחדות מופנות לרשויות המקומיות הערביות:

על ועד ראשי הרשויות המקומיות הערביות להעמיד את נושא החירום כנושא חשוב על   ●

המודעות  את  להגביר  ובראשונה  ובראש  הערביות,  המקומיות  הרשויות  של  היום  סדר 

לנושא בקרב ראשי הרשויות, בקרב עובדיהן ובקרב כלל הציבור הערבי. 

להטמעתו,  ולפעול  רשות  לכל  חירום  נוהל  לקבוע  הערביות  המקומיות  הרשויות  על   ●

להתמקצע בתחום החירום, לנצל משאבים לשיפור התחום, להגביר את שיתוף הפעולה 

עם ארגוני מתנדבים ולהקצות מתקציביהן תקציב ייעודי לחירום. אשר לקב"ט, על ראשי 

הרשויות למנותו על סמך שיקולים מקצועיים בלבד, לתמוך בו ולסייע לו לתפקד באופן 

מיטבי בלא להטיל עליו מטלות שאינן קשורות לתפקידו. 

ולקדם את  ביישובים הערביים  פעילותם  לפעול להרחבת  על ארגוני החברה האזרחית   ●

נושא החירום בציבור הערבי ובקרב מקבלי ההחלטות תוך התאמת הפעילות למאפיינים 

הייחודיים של החברה הערבית ושל היישובים הערביים. 
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תקציר מנהלים

אנו סבורים כי שיפור ההיערכות לחירום חיוני הן מהטעם המעשי של מניעת פגיעה בנפש, 

ברכוש ובמרקם החיים, והן מהטעם הערכי שכן הזכות לשירות שוויוני והוגן בתחום המוכנות 

כי  בטוחים  אנו  ויהודים כאחד.  ערבים   — ישראל  אזרחי  כל  בסיסית של  זכות  היא  לחירום 

הערביות,  הרשויות המקומיות  הגופים הממשלתיים,   — הגורמים  כלל  פעולה משותפת של 

ארגוני החברה האזרחית והציבור הערבי — יביאו לידי שיפור המצב ויתרמו לקידום השוויון בין 

ערבים ליהודים בישראל. 
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מבוא: היערכות לשעת חירום 1
בשנים האחרונות נאלצו מדינות רבות בעולם להתמודד עם מצבי חירום קשים ורחבי־היקף 

בצ'ילה  האדמה  רעידות  ובאינדונזיה,  בתאילנד  הצונאמי  גלי  דוגמת  טבע  אסונות  ובהם 

ובהאיטי, וסופות ההוריקן קתרינה וסנדי בארצות־הברית. אירעו גם אסונות תעשייתיים דוגמת 

האסון הגרעיני ביפן והתחוללו מתקפות טרור דוגמת מגדלי התאומים במרכז הסחר העולמי 

בארצות־הברית. אירועים אלה גבו קרבנות רבים, הותירו אחריהם פצועים בגוף ופגועי נפש, 

חוללו הרס בתשתיות הפיזיות ובפעילות הכלכלית ואף הביאו להתמוטטות מערכות חברתיות 

נאלצה  מתמשך,  גאו־פוליטי  בסכסוך  עשורים  שישה  זה  השרויה  ישראל,  מדינת  וניהוליות. 

להתמודד בשנים האחרונות עם מצבי חירום רחבי־היקף בעורף האזרחי, דוגמת מלחמת לבנון 

השנייה בשנת 2006 והשרפה ביערות הכרמל בשנת 2010. 

חשיבותה של ההיערכות למצבי החירום נובעת מההרס הרב הנגרם באירועים אלה, העלול 

לפגוע באוכלוסייה האזרחית, בתשתיות ובהספקת שירותים חיוניים לתושבים ואף בסולידריות 

החברתית )Gunn, 2005; Becker, 2007; Klinenberg, 2002(. הספרות המקצועית מצביעה על 

תרומתה של ההיערכות לשעת חירום לצמצום נזקים העלולים להיגרם במצבי החירום השונים 

 .)Beck, 1992( ואף למניעתם

על אף חשיבותו של הנושא והשלכותיו הגורליות על החברה ועל תפקודה, שנים רבות הוא 

 .)Beck, 1992; Rodriguez, Quarantelli & Dynes, 2007( זכה לתשומת לב מועטה מצד חוקרים

המחקרים הראשונים בנושא התמקדו בהשפעה של מצבי החירום על האוכלוסייה האזרחית, 

 Kirkpatrick &( ובהיערכות לקראתם  במוכנות  לצורך  לב מספקת  הוקדשה תשומת  לא  אך 

 .)Bryan, 2007; Kreps & Bosworth, 2007

הבטחת  לשם  הננקטים  ואמצעים  פעולות  צעדים,  כוללת  חירום  מצבי  לקראת  היערכות 

מוכנותה של החברה למצבי החירום למיניהם )Christoplos, Liljelund & Mitchell, 2001(, ובהם 

הכנת תכניות להתמודדות עם מצבי חירום ולתפקוד בהם, הכשרת האוכלוסייה למצבי החירום 

 .)Perry & Lindell, 2003( באמצעות תרגילים וסימולציות ועוד

השאלה המרכזית המעסיקה את החוקרים ואת מקבלי ההחלטות כאחד מתמקדת בגורמים 

הפוטנציאל  את  לצמצם  שבכוחם  ובגורמים  החירום  למצבי  המוכנות  רמת  את  המשפרים 

ההרסני של מצבי החירום. 

חירום:  למצבי  המוכנות  על  המשפיעים  משתנים  של  קבוצות  שש  מנה   )2008( אלטשולר 

סוציו־דמוגרפיים  מאפיינים   )2( וחוץ־ממשלתיים;  ממשלתיים  גורמים  עם  פעולה  שיתוף   )1(

)3( המשאבים  הלאומית;  והשתייכותה  גודלה  הרשות המקומית: מצבה החברתי-כלכלי,  של 

)5( חשיפה  )4( הערכת הסיכון הצפוי במלחמה;  והתקציבים המושקעים בהיערכות לחירום; 

למצבי חירום; )6( המסוגלות הקיבוצית בעת היערכות לקראת מלחמה. 
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פרק ראשון: מבוא - היערכות לשעת חירום

מהו מצב חירום? א. 
יש הגדרות אחדות למצב חירום:

מצב שבו נשקפת סכנה מידית לחיי אדם, לבריאות הציבור, לרכוש, לסביבה או לביטחון  	●

כדי  המוסמכים  הגורמים  של  מידית  התערבות  מצריכים  החירום  מצבי  רוב  התושבים. 
למנוע את החרפת המצב ולטפל בתוצאות האירוע.1

אדמה(,  רעידת  )כגון  טבע  אסון  או  מלחמה  מחמת  למדינה  חמורה  סכנה  של  מצב  	●

שבעטיה מפעיל השלטון הסדרים ייחודיים.2

מצב או התרחשות אשר בעטיים מחליטה הממשלה לנקוט פעילות רב־תחומית לאומית  	●

נרחבת בעורף או להכריז על מצב משפטי מיוחד בעורף, וזאת על פי הנחיית שר הביטחון 

ובהתייעצות עם השר לביטחון הפנים.3 

סוגי אירועי חירום ב. 
בעולם המחקר נהוג לחלק את מצבי חירום לשני סוגים מרכזיים:4

מצבי חירום הנגרמים על ידי כוחות הטבע )רעידות אדמה, הוריקן, צונאמי, שרפה ועוד(. 	●

מצבי חירום הנגרמים בידי האדם )תאונות תעשייתיות, אירועים שמעורבים בהם חומרים  	●

מסוכנים, טרור, מלחמות(.

היקף מצבי החירום בעולם ומשמעותיהם ג. 
יותר מ-4,130  2002 ל-2011 נרשמו בעולם  2012 נמצא שבין השנים  בדו"ח האו"ם לשנת 

אירועים של אסונות טבע. אירועים אלה חוללו נזקי רכוש בהיקף של 1.19 טריליון דולר ויותר 

וגרמו למותם של יותר ממיליון איש. ראוי לציין שתדירות התרחשותם של אירועים אלה הולכת 
וגוברת וכך גם עוצמתם.5

ועולה.  הוא  אף  הולך  בעולם  אלימים  ובעימותים  במלחמות  הנפגעים  האזרחים  מספר 

בכנס בין־לאומי בנושא "הפגיעה באזרחים במהלך מלחמות" )2011( הוצגו נתונים שלפיהם 

 Cabinet Office UK, Central Government Arrangements for Responding to Emergency,  1
 .March 2001

מבקר המדינה, דו"חות על ביקורת בשלטון המקומי לשנת 2010: היערכות ומוכנות של הרשויות המקומיות   2
לעתות חירום, דצמבר 2011.

משרד הביטחון — רשות החירום הלאומית, תפיסת הפעלה בעורף, מצגת, האתר של מרכז המועצות   3
האזוריות בישראל, www.mhh.org.il/.../&mod=download&me_id=535, 28 בפברואר 2008.

טיפולוגיה של מצבי חירום.  4

United Nations University, World Risk 2012, http://www.worldriskreport.com/uploads/  5
 media/WRR_2012_en_online.pdf
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על  החיילים  לעומת  האזרחים  בקרב  הנפגעים  היחס של  "בתחילת המאה העשרים עמד 

אזרח אחד לתשעה אנשי צבא, במלחמת העולם השנייה היה היחס אחד לאחד, ובמהלך 

שלושים השנים האחרונות התהפך היחס וכיום הוא עומד על נפגע צבאי אחד לעומת תשעה 

אזרחים חפים מפשע".6 

מגמות אלה מדגישות ביתר שאת את הצורך בקידום תהליכים לשיפור ההיערכות למצבי 

חירום בחזית האזרחית ואת הצורך בשיפור ניהולם.

היערכות למצבי חירום בעולם  ד. 
ובמהלך המלחמה הקרה החזיקו רוב מדינות העולם  בתקופה שבין שתי מלחמות העולם 

מערכים גדולים להתגוננות אזרחית, אשר הוקמו בעיקר כדי להגן על האזרחים מפני פגיעות 

אפשריות בעקבות שימוש בנשק קונבנציונלי ולא־קונבנציונלי.

לשינויים  עדים  אנו  בעולם,  שחלו  הגאו־פוליטיים  השינויים  עם  האחרונות,  השנים  בעשרים 

מרחיקי לכת במערכי ההתגוננות האזרחית. כיום רוב המדינות מתמקדות בהיערכות לאירועי 

חירום שנגרמים בעיקר בשל אסונות טבע גדולים, אסונות תעשייתיים ואירועי טרור מסוגים 

השונים. במדינות רבות אף עברו מהשימוש במונח "התגוננות אזרחית" )Civil Defense( למונח 

וניהולם". עם התרבותם של אירועי החירום בשנים האחרונות גברה  "מוכנות למצבי חירום 

המודעות לצורך בהיערכות לקראתם ומדינות רבות הגדילו את ההשקעה הנדרשת להיערכות 

למצבי חירום ולניהולם.

אופן  על  השוואתי  מחקר  ערכה   )FEMA( בארצות־הברית  חירום  מצבי  לניהול  הסוכנות 

ההתארגנות לניהול מצבי חירום במדינות שונות ברחבי העולם7 )ראו גם מאמרו של מקנטייר 

בנושא זה8(. ממחקר זה עלה שמדינות רבות מחזיקות בעקרונות ובקווי פעולה דומים בתחום 

הארגוני  במבנה  הבדלים  ביניהן  למצוא  ניתן  זאת,  עם  וניהולם.  חירום  למצבי  ההיערכות 

ובתפיסות ההפעלה הנובעים ממשתנים כמו גודל האוכלוסייה, השטח הגאוגרפי, סוג האיום 

ושכיחותו, התנסות באירועי חירום בעבר, סוג המשטר והממשל, המשאבים הקיימים, מאפיינים 

תרבותיים ועוד. כמו כן נמצא שרוב המדינות משלבות את צבאותיהן בתכנית הממשלתית 

Richard Goldstein, Civilians in War Zones, FSI Stanford News, January 2011, http://fsi.  6
stanford.edu/news/2737

 David A. McEntire (ed.), Comparative Emergency Management: Understanding Disaster  7
Policies, Organizations and Initiatives around the World, Emmitsburg, MD: Federal 
Emergency Management Agency, 2010, http://training.fema.gov/EMIWeb/edu/

CompEmMgmtBook Project.asp

 David A. McEntire, “International Relations and Disasters: Illustrating the Relevance of the  8
 Discipline to the Study and Profession of Emergency Management”, in D. A. McEntire (ed.),
 Disciplines, Disasters and Emergency Management: The Convergence and Divergence of
 Concepts, Issues and Trends from the Research Literature, Springfield, Il: Charles C. Thomas

 .Publisher, pp. 170–177
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להתמודדות עם מצבי החירום בשל יכולותיהם בתחום הפיקוד והשליטה, בשל המשאבים, 

הגומלין  יחסי  שבידיהם.  המיומנויות  בשל  וכן  לרשותם  העומדים  והלוגיסטיקה  האדם  כוח 

בין הגורמים האזרחיים והגורמים הצבאיים הפעילים במצבי החירום עשויים להיות מסוגים 

שונים.9 בחלק מהמדינות, למשל בשווייץ, כוחות הצבא כפופים לגורם האזרחי המופקד על 

פועלות  והאזרחיות  הצבאיות  המערכות  בדנמרק,  למשל  אחרות,  במדינות  האירוע.  ניהול 

בשיתוף פעולה הדוק כמערכות מקבילות, בתכלול של משרד הביטחון.

 ההתגוננות האזרחית בשווייץ10
כדוגמה להיערכות של מדינה למצב חירום נציג בקצרה את תפיסת ההתגוננות האזרחית 

כ-7.5  בשווייץ  שלה.  האתני  ובמגוון  האוכלוסייה  במניין  לישראל  הדומה  מדינה  בשווייץ, 

מיליון תושבים המשתייכים לשלוש קבוצות אתניות מרכזיות: גרמנים )65%(, צרפתים )18%( 
ואיטלקים )10%(.11

בסוף שנות התשעים החלה שווייץ בתהליך של היערכות מחדש לניהול מצבי חירום שעיקרו 

מעבר מהתמקדות בתרחישי מלחמה להתמקדות בתרחישי אסונות טבע וטרור. כיום תפיסת 

ההתגוננות מבוססת על מודל דו־רובדי שבו האחריות להיערכות לחירום נחלקת בין הרמה 

הארצית-פדרלית לבין הרמה המחוזית (Canton); עיקר האחריות לפעולה מוטל על הרמה 

המחוזית. 

 Swiss Federal( לחירום  וההיערכות  המוכנות  לנושא  ייעודי  ברמה	הארצית-פדרלית: משרד 

Office for Civil Protection( פועל במסגרת המשרד לביטחון, להתגוננות אזרחית ולספורט. 

המשרד אחראי לכמה תחומים מרכזיים:

ההפעלה  תפיסת  והגדרת  חירום  מצבי  ולניהול  להיערכות  ארצית  אסטרטגיה  קביעת   .1

)בשיתוף הרמה המחוזית(;

קביעת הסטנדרטים, התקנים והתקציב הנדרש לתחומים השונים של ההיערכות לחירום   .2

)בשיתוף הרמה המחוזית(;

הפעלת חדר מצב פדרלי לגיבוש תמונת מצב ארצית במצבי חירום ולניהול מצבי חירום   .3

ארציים בעת הצורך; 

מיגון של מרכזי ההפעלה הארציים והמקומיים ושל מתקנים אסטרטגיים;  .4

 David Etkin, Kenneth McBey & Cliff Trollope, The Military and Disaster Management: A  9
Canadian Perspective on the Issue, 2011, http://www.crhnet.ca/resources/onlinebook/

etkin.pdf

זה נכתב על סמך אתר האינטרנט המקיף של משרד ההתגוננות האזרחית של שווייץ. האתר  סעיף   10
מכיל מידע עשיר הדן בכל היבטי ההיערכות למצבי חירום. המידע מופיע בגרמנית, בצרפתית ובאנגלית: 

http://www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/internet/bs/en/home/das_babs.html

Index Mudi, http://www.indexmundi.com/switzerland/demographics_profile.html  11
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הקמת מערכת צפירה ארצית והפעלתה;  .5

מתן פתרונות ישירים לאירועים הקשורים לרדיולוגיה, לאירועים רחבי־היקף בשל דליפת   .6

חומרים מסוכנים, לפריצת סכרים ולתרחישים ארציים נוספים;

אחריות לניהול אירועי חירום גדולים החוצים כמה מחוזות )קנטונים(.  .7

המבנה הארגוני של מערך ההתגוננות ברמה הארצית

ממונה

תכנון ותיאוםמחקרהדרכהתשתיותתמיכה
מרכז הפעלה 

 לאומי
למצבי חירום

מטה חירום

ראש רשות

כוחות הגנה 
ותמיכה

בריאות 
הציבור

שירותים 
טכניים

תכנון ותיאום כיבוי

על  מוטל  ולניהולם  חירום  למצבי  להיערכות  האחריות  עיקר  המחוזית-מקומית:  ברמה	

את  כוללת  זו  אחריות  המקומיות(.  והרשויות  הקנטון  )במסגרת  המחוזית-המקומית  הרמה 

כל ההיערכויות הפיזיות הנדרשות, תרגול כוחות החירום וניהול מצב החירום בפועל. השלטון 

)כולל  ניהול מצבי החירום באמצעות הפעלת ארגוני החירום וההצלה  המקומי מופקד על 

כוחות המשטרה, ההתגוננות האזרחית והצבא( ומתן שירותים נדרשים נוספים )רפואה, בריאות 

הנפש, מידע לציבור, לוגיסטיקה וכו'(.

ההיערכות ברמה המקומית נעשית על בסיס ניתוח הסכנות הייחודיות לכל אזור ותוך התאמה 

למאפייני האוכלוסייה.

השלטון המחוזי-מקומי מופקד על תקצוב פעולות ההיערכות ועל ניהול מצבי החירום בהתאם 

הארצית.  מהרמה  תקציבי  סיוע  ניתן  מהפעולות  ולחלק  הארצית,  ברמה  שנקבעו  לתקנים 

בנוסף, על כל תושב לבנות מקלט במקום מגוריו או לשלם בעבור השימוש במקלט ציבורי. 

המבנה הארגוני של מערך ההתגוננות ברמה המחוזית-מקומית
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 ההתגוננות האזרחית בדנמרק12
את  מזכיר  המדינה  של  השלטוני  המודל  תושבים.  מיליון  כ-5.5  כוללת  דנמרק  אוכלוסיית 

המודל הישראלי: ממשלה פדרלית, מחוזות )חמישה( ורשויות מקומיות )271(.

עד תחילת שנות התשעים הייתה בדנמרק חלוקה ברורה בין ההיערכות והפעולה בעת אירועי 

חירום ביטחוניים ובין ההיערכות והפעולה בעת אירועי חירום אחרים )אסונות טבע, אסונות 

על  הוחלט  באירופה,  הגאו־פוליטיים  השינויים  בעקבות  התשעים,  בשנות  ועוד(.  תעשייתיים 

מצבי  לניהול  אזרחית  מהתגוננות  מעבר  ועל  חירום  מצבי  לניהול  הנוגע  בכל  מהותי  שינוי 

חירום אינטגרטיביים. בשנת 1992 התקבל חוק המאגד את ההיערכות והפעולה בעת אירועי 

החירום השונים תחת גג מיניסטריאלי אחד — משרד הביטחון. במשרד זה הוקמה הסוכנות 

לניהול מצבי חירום )DEMA(, והיא מאגדת את כל שירותי החירום הארציים )שעד אותו זמן 
היו מפוזרים בין משרדי הממשלה השונים(.13

)DEMA(	חירום	מצבי	לניהול	הסוכנות

תפקידיה המרכזיים של הסוכנות )על פי החוק(:

ייעוץ ופיקוח על ההיערכות לחירום ברמה הארצית והמקומית כולל קביעת סטנדרטים;  .1

להיערכות  הנוגע  בכל  העסקי  והמגזר  השלישי  המגזר  הממשלתי,  המגזר  בין  תיאום   .2

לחירום;

מתן סיוע לרשויות המקומיות בעת אירועי חירום;  .3

ריכוז ותכלול הפעולות הארציות בעת אירוע חירום לאומי;  .4

מתן סיוע בעת אירועי חירום בין־לאומיים.  .5

 Danish, פסקה זו מסתמכת על המידע באתר האינטרנט הרשמי של הסוכנות הממשלתית של דנמרק  12
.Emergency Management Agency http://brs.dk/eng/aboutus/Pages/aboutus.aspx

עם הקמתה הייתה הסוכנות באחריות משרד הפנים אך לאחר זמן קצר הועברה למשרד הביטחון.  13
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החוק	לניהול	מצבי	חירום

החוק לניהול מצבי חירום )2009( מגדיר בבירור את ייעודו של מערך הניהול של מצבי חירום 

ואת תפקידיו, את חלוקת התפקידים בין הרמה הלאומית והרמה המקומית, את החובות של 

הרמה  בין  התקציבית  החלוקה  את  והמקומיות,  האזוריות  הרשויות  ושל  הממשלה  משרדי 

הארצית והמקומית ואת צעדי הפיקוח והענישה בתחומי ההיערכות למצבי חירום וניהולם.

התקציב	הארצי

מוקצים  והם  דולר  מיליון  כ-100  על  עומד  בדנמרק  הביטחון  משרד  של  השנתי  התקציב 

לפעילות ברמה הארצית ולסיוע לרמה המקומית.

עקרונות	ההיערכות	לחירום 

ניתוח	סיכונים — על פי החוק, הסוכנות לניהול מצבי חירום חייבת לבצע בכל שנה מיפוי   .1

שיטתי של הסיכונים המאיימים על תושבי המדינה כולל שכיחות התרחשותם, סבירותם 

בתחומי  השנתית  העבודה  לתכנית  בסיס  משמש  המיפוי  הפוטנציאלי.  נזקם  ועוצמת 

ההיערכות לחירום.

"הגנה כוללת" — תיאום ותכלול של כל שירותי החירום )הממשלתיים והפרטיים( בשלבי   .2

ההיערכות, התכנון והתרגול — כל אלה בהנהגת הסוכנות לניהול מצבי חירום.

"אחריות מגזרית" — כל גוף במגזר הציבורי והפרטי אחראי להיערך לשעת חירום ולהמשיך   .3

לפעול בתחומים שבאחריותו בעתות שגרה:

משרד הביטחון

 מנהל הסוכנות
לניהול מצבי חירום 

בינלאומי

מרכזי סיוע 
אזוריים*

מכללות

כיבוי ומניעהכימיגרעיני
מרכז הפעלה 
ולוגיסטיקה 

ארצי

מרכז חוסן 
ותכנון

חינוך

לסוכנות לניהול מצבי חירום חמישה מרכזים אזוריים ובכל אחד מועסקים כ-80 אנשי צוות ועוד כמאה   *
מתנדבים קבועים בתחומי ההדרכה, תרגילים ופעילויות היערכות. המרכזים נמצאים בכוננות סיוע ברמה 

האזורית-מקומית. 

המבנה הארגוני של הסוכנות לניהול מצבי חירום
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ברמה הארצית — בשעת חירום כל משרדי הממשלה אחראים להמשך הטיפול  	●

בתחומים שבאחריותם.

ברמה המקומית — השלטון המקומי אחראי להיערכות לחירום במרחבו ולהמשך   ●

מתן השירותים.

הפעולות	באירוע	חירום

נקבעו שלוש רמות פעולה המיושמות בהתאם לחומרת האירוע וליכולות המקומיות והאזוריות:

מקומיים  והצלה  חירום  כוחות  מפעילה  המקומית  הרשות   — המקומית  ברמה  פעולות   .1

בשילוב מחלקות הרשות בתחומים המשלימים )לוגיסטיקה, רווחה, חינוך וכו'(.

פעולות ברמה האזורית — כאשר לרמה המקומית אין המשאבים הדרושים לפתרון מיטבי,   .2

באפשרותה לפנות למרכזים האזוריים של הסוכנות לניהול מצבי חירום ולקבל את הסיוע 

הנדרש )כוח אדם, ציוד ועוד(.

לניהול מצבי חירום מפעילה את כל מרכזי הסיוע  פעולות ברמה הארצית — הסוכנות   .3

הארציים והמקומיים. בנוסף, באירועי חירום נרחבים מופעלים שני פורומים ממשלתיים 

לניהול מצב החירום:

באירוע פנימי — פורום בראשות מפכ"ל המשטרה; 	●

באירוע בין־לאומי — פורום בראשות שר החוץ. 	●

באירועים נרחבים וחריגים משולבים גם כוחות הצבא בסיוע לכוחות החירום וההצלה.

בפרק זה סקרנו בקצרה את התפיסות המרכזיות של היערכות למצבי חירום וניהולם הרווחות 

 — אוכלוסייתן  בהיקף  לישראל  הדומות  מדינות  בשתי  ההיערכות  במודל  והתמקדנו  בעולם 

שווייץ ודנמרק. 

הסקירה העלתה כי לשתי המדינות מאפיינים דומים הכוללים: 

תפיסת היערכות אינטגרטיבית לחירום המשלבת אירועים ביטחוניים ואזרחיים והמאפשרת   .1

שימוש בכל כוחות הביטחון וההצלה )כולל הצבא( לפי הצורך; 

מינוי גוף ייעודי אחראי ברמה הארצית המתווה אסטרטגיה, מציב סטנדרטים, מפקח על   .2

והמקומית, מספק תקציבים לפעולה ברמות  הגופים הפעילים ברמה האזורית-מחוזית 

השונות ומתאם בין הגופים השונים הפועלים בעת חירום; 

ניסוח תכנית עבודה המבוססת על מיפוי שיטתי של הסיכונים הקיימים ועל גיבוש פתרונות   .3

בשיתוף הרמה המקומית-אזורית; 

מתן פתרונות לאירועי חירום בשלוש רמות פעולה — ארצית, אזורית-מחוזית ומקומית.   .4

החוקי  בבסיס  שלו,  בהיסטוריה   — בישראל  לחירום  המוכנות  במערך  נעסוק  הבא  בפרק 

לפעילותו, בתפיסת הפעולה ועקרונותיה ובמצב כיום. 
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המוכנות לחירום בישראל 2
א. הכרזה על מצבי חירום בישראל: הגדרות ובסיס חוקי

מאז קום המדינה ב-1948 התרחשו בעורף הישראלי אירועי חירום רבים ושונים אשר גרמו 

לפגיעה נרחבת בנפש וברכוש, ובהם הפצצת תל־אביב ב-1949, מלחמת המפרץ הראשונה 

ב-1991, מלחמת לבנון השנייה ב-2006 והשרפה ביערות הכרמל ב-2010.

בכל  חירום"  "מצב  על  להורות  לה  המאפשרים  אחדים  חוקתיים  כלים  ישראל  לממשלת 

המדינה או בחלק ממנה: 

ההתגוננות  חוק   14:)1951( האזרחית	 ההתגוננות	 חוק	 מתוקף	 בעורף	 חירום	 מצב	 הכרזת	

האזרחית נחקק ב-1951 בעקבות אירועי חירום שהתרחשו בעורף האזרחי במלחמת 1948. 

המוני15(  אסון  )או  ביטחוני  אירוע  בעקבות  חירום  מצב  על  להכריז  אפשר  זה  חוק  פי  על 

בארבעה מקרים:

זו  "תקופת	קרבות": תקופה שבה מדינת ישראל נמצאת במלחמה עם אויב. בתקופה   .1

רשאי כל חבר הג"א להיכנס לכל מקום שיש לו יסוד להאמין שבוצעה בו עברה על דיני 

הג"א או שיש צורך לנקוט אמצעי הג"א; כן הוא רשאי להשתמש במידת כוח מתקבלת 

על הדעת כדי לכפות ציות לדיני הג"א. בתקופת קרבות מוסמך מפקד הג"א המחוזי לכוון 

את ארגוני העזר במילוי תפקידם בתחום הג"א ולהפעילם. 

"שעת	התקפה": הזמן שבו מתנהלת בשטח כלשהו מתקפת אויב — מרגע השמעת אות   .2

האזעקה עד השמעת אות ההרגעה או עד סיום פעולות ההצלה; פרק הזמן שבו מוכרז 

"מצב מיוחד בעורף" )ראו להלן(. בזמן זה רשאי חבר הג"א לתת לאדם השוהה בשטח 

המותקף כל הוראה מתקבלת על הדעת הדרושה לשמירתם או להצלתם של חיי אדם.

"מצב	מיוחד	בעורף": הממשלה מוסמכת להכריז על "מצב מיוחד בעורף" לתקופה של   .3

עד חמישה ימים אם שוכנעה שיש סבירות גבוהה שתתרחש התקפה על האוכלוסייה. 

החוץ  ועדת  של  מראש  באישור  ההכרזה  של  תוקפה  את  להאריך  רשאית  הממשלה 

והביטחון של הכנסת. גם שר הביטחון מוסמך להכריז על מצב מיוחד בעורף אם שוכנע 

כי הנסיבות מצדיקות זאת, ועליו להודיע על כך לממשלה ולוועדת החוץ והביטחון של 

הכנסת. תוקפה של הכרזת שר הביטחון יפקע בתוך 48 שעות. לפי חוק הג"א, הכרזה על 

www.oref.org.il/Sip_Storage/.../1695. ,חוק ההתגוננות האזרחית תשי"א 1951. ראו סעיף 1 לחוק  14
doc

על בסיס השינוי בפקודת המשטרה )שנת 2005(, בתנאים מסוימים רשאי שר הביטחון להפעיל את חוק   15
ההתגוננות באירועים של אסון המוני.
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מצב מיוחד בעורף משמעה שהרמטכ"ל, סגנו, ראש הג"א או אלוף פיקוד בצה"ל רשאים 

לתת לכל אדם, לקבוצות מסוימות או לציבור כולו כל הוראה הנדרשת להצלת חיי אדם 

ורכוש. נוסף על כך, אם הוכרז מצב מיוחד בעורף, רשאי שר העבודה והרווחה, מכוח חוק 

שירות עבודה ולאחר שהתייעץ עם שר הביטחון, לקרוא בצו את כל העובדים במפעל 

המוגדר "חיוני".

"מצב	הכן": שר הביטחון מוסמך להכריז על "מצב הכן" בתקופת קרבות או כאשר יש לו   .4

יסוד להניח שעומדת להתחולל תקופת קרבות. הכרזת "מצב הכן" מבטלת את הרישיונות 

המקנים זכות שימוש במקלטים שלא למטרות מחסה, ועל המחזיק במקלט לפנות את 

המיטלטלים שבו. 

במהלך השנים הוכנסו לחוק ההתגוננות האזרחית שינויים אחדים כדי להתאימו למציאות 

הנוכחית. לדוגמה, על פי הצעת תיקון לחוק הג"א, שאושרה בקריאה שנייה ב-2011 בוועדת 

החוץ והביטחון, הפעלת חוק ההתגוננות יצומצם לשני מצבים בלבד: "מצב מיוחד בעורף" 
ו"שעת התקפה".16

הכרזה על אירוע אסון המוני ב. 
כלי נוסף מתוקף פקודות משטרת ישראל הוא הכרזה על "אירוע אסון המוני". מדובר ב"אירוע 

הגורם לפגיעה חמורה בשלום הציבור, בביטחון הנפש או ברכוש, המתייחס לציבור גדול או 

לשטח גדול, או אירוע שיש בו חשש לפגיעה כאמור, לרבות מחמת פגע טבע, מפגע סביבתי, 

פעילות  או  תאונה  רדיולוגי,  קרינה  אירוע  ביולוגי,  או  כימי  אירוע  מסוכנים,  חומרים  אירוע 
חבלנית עוינת".17

הסמכות להכריז על אסון המוני מופקדת בידי השר לביטחון הפנים וההכרזה נכנסת לתוקפה 

רשאי  והשר  ההודעה  מסירת  מרגע  שעות   48 הוא  ההכרזה  תוקף  למפכ"ל.  מסירתה  עם 

לשבוע,  ההכרזה  תוקף  את  להאריך  רשאית  הצורך הממשלה  בעת  שעות.  ל-96  להאריכו 
והארכות נוספות טעונות אישור של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת.18

במשך תוקפה של ההכרזה על אירוע אסון המוני רשאי שוטר להורות לגופי ההצלה להפעיל 

את הציוד שברשותם, להורות לכל אדם השוהה בשטח האירוע או באזור העלול להיפגע בשל 

האירוע כל הוראה סבירה, להורות לכל אדם להעמיד ציוד לרשות משטרת ישראל או לרשות 

גופי ההצלה וכן לסגור שטח ולמנוע מכל אדם להיכנס אליו או לצאת ממנו. כן רשאי השוטר 

להשתמש בכוח סביר נגד אדם לשם כפיית ציות להוראות שניתנו או נגד רכוש. בנוסף, החוק 

http://oknesset.org/ ,2011-קריאה שנייה: הצעת חוק ההתגוננות האזרחית )תיקון מספר 15(, התשע"א  16
/vote/3504

משטרת ישראל, היחידה לפרסום פקודות משטרת ישראל, אירוע אסון המוני — סמכויות מפקד האירוע   17
וסמכויות שוטר, מאי 2011.

החוק לתיקון פקודת המשטרה, אוגוסט 2005.  18
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ואת בעלי התפקידים בגופי ההצלה להיכנס לכל מקום לשם מילוי  מסמיך את השוטרים 
תפקידם ואף להשתמש בכוח סביר לשם כך.19

מספק  אינו  הנוכחי  שהחוק  מסכימים  העורף  על  ההגנה  בנושא  המעורבים  רבים  גורמים 

פתרון נאות ומסגרת מובנית להיערכות המערך האזרחי ולפעולה בעת חירום.20 בחוק הנוכחי 

ליקויים בולטים אחדים:

היעדר הסמכת גוף מתכלל להיערכות ולפעולה בעת חירום — בפועל האחריות מחולקת  	●

בין גופים רבים;

יחסי  של  והסדרה  מהגופים  אחד  כל  של  האחריות  תחומי  של  ברורה  הגדרה  היעדר  	●

הגומלין ביניהם;

היעדר תהליכי בקרה ואמצעי אכיפה לביצוע פעולות ההיערכות לחירום על ידי הגורמים  	●

השונים;

היעדר הקצאת תקציבים ייעודיים לקידום היערכותו של העורף לחירום; 	●

והחירום ברשות  ומחייבת של תפקיד הממונה על הביטחון  היעדר הגדרה סטטוטורית  	●

המקומית והיעדר הקצאת תקציב ממשרד הפנים או מהמשרד להגנת העורף לתקן זה.

הלאומית  החירום  ורשות  העורף  להגנת  המשרד  פועלים  בחוק  אלה  ליקויים  על  בתשובה 

לחקיקת "חוק העורף". 

חוק	העורף אמור להתוות "מסגרת נורמטיבית שתחייב את הממשלה ואת גופי העורף לנקוט 

פעולות להכנת העורף כראוי לשעת חירום, להביא לתיאום בין הרשויות, לקבוע כי הממשלה 

תכין תכנית לאומית לעורף על בסיס הצעתו של השר הממונה על הגנת העורף, לעגן את 

תפקידה של רח"ל )רשות החירום הלאומית( כגוף מטה מתאם מקצועי שיסייע לשר הממונה, 

והשר הממונה יהיה רשאי להאציל לרח"ל מסמכויותיו".21 החוק המוצע יאפשר:

להכין תכנית לאומית להכשרתם ולהיערכותם של גופי העורף השונים לעת חירום;  	●

ואת כמויות המוצרים החיוניים  לפרט את התקציבים הנדרשים למימושה של התכנית  	●

שיש להחזיק במלאי בכל עת;

את  המפרטת  פעולה  תכנית  להכין  המקומיות(  הרשויות  )כולל  בעורף  גוף  כל  לחייב  	●

הצעדים שבכוונת הגוף לנקוט ואת התקציבים שיוקצו כדי שהגוף ייערך באופן המיטבי 

לביצוע התפקידים המוטלים עליו בשעת חירום;

החוק קובע כי במקרים חריגים סמכות ההכרזה תהיה בידי גופים אחרים: באירוע כימי או ביולוגי ובאסון   19
המוני שמקורו בשטח המוחזק על ידי צה"ל או בשטח שהוכרז לגביו מצב מיוחד בעורף תהיה הסמכות 
בידי שר הביטחון. אם מקורו במתקן של הוועדה לאנרגיה אטומית, תהיה הסמכות בידי ראש הממשלה, 

ואם מקורו במתקן ביטחוני אחר תהיה הסמכות בידי ראש הממשלה או בידי שר הביטחון.

מ' אלרן וא' אלטשולר, "סמכות ואחריות בחזית האזרחית" עדכן אסטרטגי 15 )2(, 2011; מבקר המדינה   20
2010 )הערה 2 לעיל(.

תזכיר חוק היערכות העורף לשעת חירום, התשע"א-2011.  21
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להעניק לשר הממונה סמכויות להנחות את כלל הגופים, לקיים תהליכי בקרה ולהפעיל  	●

אמצעי אכיפה לתיקון ליקויים בשעת הצורך.

על פי הנתונים בתחילת 2013, חוק העורף עדיין לא גובש לכדי טיוטה של הצעת חוק ואין 

לדעת מתי יסתיים תהליך חקיקתו.

מערך המוכנות האזרחית לחירום בישראל  ג. 
למערך המוכנות האזרחית לחירום בישראל שלוש תכליות מרכזיות:22

מזעור הפגיעה בנפש, ברכוש ובתשתיות בעקבות אירוע חירום;  .1

שמירת מרקם החיים וחוסן הפרט והקהילה במצבי חירום;  .2

הבטחת המשכיות התפקוד של משק המדינה ושל מוסדותיה בשעת חירום.  .3

להיערך  ולתוצאותיו, על מערכת המוכנות האזרחית  חירום  לאירוע  יעיל  כדי לספק פתרון 

לשלושה שלבים מרכזיים במעגל החיים של אירוע אסון:

(preparedness) תהליכי היערכות ומוכנות של העורף האזרחי 	.1

(response) ניהול מצב החירום בעת התרחשותו  .2

(recovery) טיפול בתוצאות האירוע  .3





היערכות
)Preparedness(

 ניהול	מצב	חירום
בהתרחשותו
)Response(

 טיפול	בתוצאות	
האירוע

)Recovery(

ציוני דרך מרכזיים בהקמת מערך המוכנות האזרחית לחירום  ד. 
בישראל

הקמת מערך ההתגוננות האזרחית ומערך ההגנה המרחבית;   1948 	●

המערך  להפעלת  חוקי  כבסיס   1951 האזרחית  ההתגוננות  חוק  חקיקת   1951 	●

האזרחי במצב חירום;

רשות החירום הלאומית, תפיסת היסוד להפעלת העורף במצבי חירום, ינואר 2011.  22
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הביטחון,  בראשות שר  בין־משרדי  כגוף  חירום(  )משק לשעת  הקמת מל"ח   1955 	●

שנועד להכין את המשק לקראת מצבי החירום ולטפל במפעלים חיוניים; 

הפנים  לביטחון  השר  את  המסמיך  המשטרה,  לפקודת   37 סעיף  חקיקת   1971 	●

להכריז על "אסון המוני";

הקמת המקחל"ר )מפקדת קצין חיל ראשי להגנה אזרחית ולהגנה מרחבית(   1977 	●

כגוף המאחד את כוחות ההתגוננות האזרחית;

לספק  אחראי  זה  פיקוד  הרביעי;  המרחבי  כפיקוד  העורף  פיקוד  הקמת   1992 	●

פתרונות בתחומי ההתגוננות האזרחית;

משטרת  לפקודת  )תיקון  המוני  אסון  באירוע  הטיפול  של  חוקית  הסדרה   2005 	●

ישראל באירועי אסון המוני(;

הקמת רשות החירום הלאומית )רח"ל( כגוף מטה מתאם ליד שר הביטחון,   2008 	●

שיסייע בידו לממש את אחריות־העל לטיפול בעורף בכל מצבי החירום;

העורף  בהגנת  הטיפול  את  לרכז  העורף שתפקידו  להגנת  הקמת המשרד   2011 	●

במצבי חירום לאומיים.

מערך המוכנות לחירום בישראל 2102: המבנה ותפיסת  ה. 
ההפעלה 

מערך המוכנות לחירום בישראל מורכב כיום ממגוון רחב של גופים וישויות אזרחיות וצבאיות, 

דוד  )מגן  ההצלה  וארגוני  ישראל  משטרת  העורף,  צה"ל-פיקוד  הממשלה,  משרדי  ובהם 

אדום, כיבוי אש(, רשויות ייעודיות )חשמל, מים ועוד(, רשויות מקומיות, המגזר העסקי )בעיקר 

מפעלים חיוניים( וארגוני המגזר שלישי.
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תרשים 1: מערך המוכנות לחירום בישראל, 2012 23

 24  — העורף  של  הפעלה  תפיסת  בישראל:  האזוריות  המועצות  מרכז  של  באתר  מצגת  על  מבוסס   23
 www.mhh.org.il/.../&mod=download&me_id=53524 ,2008 בפברואר

שר הביטחון

רשות החירום הלאומית )רח"ל(/ 
משק לשעת חירום )מל"ח(

מזעור הפגיעה בנפש, ברכוש 
ובתשתיות

 משרדי ממשלה / 
רשויות ייעודיות / שלטון מקומי

יצירת רצף תפקודי 
במשק ובמוסדות 

המדינה

הבטחת המוכנות של 
הפרט והקהילה

הצלת חיים וטיפול התגוננות אזרחית
בזירת האירוע

צה"ל / פיקוד העורף

משטרה /כבאות והצלה

המשכיות תפקודית של המשק 
והמוסדות המדינה

משטרה /כבאות והצלה

השר לביטחון פניםהשר להגנת העורף

צה"ל / פיקוד העורף

קיום מרקם חיים וחוסן הפרט 
והקהילה

הסברה ומידע לציבור

השר האחראי

הגוף האחראי

הגוף המבצע

הפעולות

התכלית
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ו. תפיסת ההפעלה של ניהול מצבי חירום בישראל 
שר הביטחון יישא באחריות־העל לניהול מצב חירום לאומי. 	●

השר להגנת העורף יפעיל את חדר המצב הלאומי באמצעות רשות החירום הלאומית,  	●

ויגבש הצעות  ירכז את עבודת המטה הלאומי  יגבש תמונת מצב של העורף האזרחי, 

לתכנית פעולה לאומית.

הפעילויות הנחוצות להמשך תפקודו של המשק האזרחי ולהספקת השירותים החיוניים  	●

לאזרח יתואמו על ידי רח"ל )מל"ח( ויתבצעו על ידי משרדי הממשלה והרשויות הייעודיות 

ברמה הארצית והמחוזית ועל ידי הרשויות המקומיות ברמה המקומית.

פעולות בתחום ההתגוננות האזרחית )מדיניות והנחיות( וכן פעולות להצלת חיים במקום  	●

האירוע תהיינה באחריות פיקוד העורף ובסיוע משטרת ישראל וארגוני ההצלה )באירוע 

שבאחריות משטרת ישראל יינתן הסיוע על ידי פיקוד העורף וארגוני ההצלה(.

פעילויות הקשורות במתן מידע לציבור ובהסברה על מצב החירום ומשמעותיו תיעשינה  	●

על ידי הגופים השונים בהתאם לתחומים שבאחריותם ובתיאום עם רח"ל.

ז. הגורמים המרכזיים במערך המוכנות לחירום בישראל
שר	הביטחון

בהחלטת הממשלה מספר 1577 )אפריל 2007( נקבע כי אחריות־העל לטיפול בעורף בכל 

מצבי החירום תהיה בידי שר הביטחון וזאת לתקופה של חמש שנים לכל הפחות, כלומר עד 

שנת 2013. בהחלטה הובהר כי "משרדי הממשלה הייעודיים יוסיפו לשאת באחריות לנושאים 
שבתחום סמכותם גם במצב חירום".24

רשות	החירום	הלאומית	)רח"ל(

רשות החירום הלאומית הוקמה בשנת 2008 מתוקף החלטת הממשלה מספר 2368 ובעקבות 

הפקת הלקחים מהליקויים שנתגלו במהלך מלחמת לבנון השנייה. רח"ל נועדה לשמש גוף 

מטה מתאם ליד שר הביטחון שיסייע בידו לממש את אחריות־העל לטיפול בעורף בכל מצבי 
החירום.25

להיערכות  לדאוג  הייחוס;  להגדיר את תרחישי  רגיעה:  בזמן  רח"ל  תפקידיה העיקריים של 

הארגונים ומשרדי הממשלה למצבי חירום; לגבש מדיניות למיגון אישי וציבורי; לגבש הצעת 

מחליטים והצעות להחלטות הממשלה בנושא החזית האזרחית; לגבש הצעת חוק ראשית 

חירום  לניהול מצבי  דרכי פעולה להפעלת המרכז  לגבש  לחזית האזרחית;  בנוגע  ומשנית 

החלטת הממשלה מספר 1577, הטלת האחריות הכוללת לטיפול בעורף במצבי חירום על שר הביטחון,   24
14 באפריל 2007, אתר האינטרנט של משרד ראש הממשלה.

החלטת הממשלה מספר 2368, צוות הקמה לרשות החירום הלאומית, 16 בספטמבר 2007.  25
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ידי רח"ל במשרד הביטחון; לגבש יחד עם משרד האוצר את תקציבי החירום  שיופעל על 

במשרדי הממשלה; לתכנן ולבצע אימונים ותרגילים ולהדריך את הציבור כיצד להיערך לזמן 

חירום וכיצד להתנהג בזמן חירום.

תפקידיה העיקריים של רח"ל בזמן חירום: להפעיל את חדר המצב; להציג בפני שר הביטחון 

תמונת מצב של החזית האזרחית; לרכז את עבודת המטה שליד שר הביטחון ולהציע לו את 

תכניות הפעולה הנדרשות לטיפול בחזית האזרחית; לתאם פעולות הסברה והנחיות לציבור; 
להעביר תמונת מצב של החזית האזרחית למרכז לניהול משברים שבמשרד ראש הממשלה.26

עם זאת, אין לרח"ל סמכות לתת פקודות והנחיות לגופים אחרים, לא הוגדרה היררכיה פיקודית 

בינה ובין גופי הביצוע, היא אינה באה במקום שום גורם בתחומי האחריות והסמכות המוגדרים 

לו ואינה גורעת מסמכותם ומתפקידם של משרדי הממשלה או של רשויות מוסמכות אחרות 
בנושא החירום.27

במרץ 2011, כחודשיים לאחר הקמת המשרד להגנת העורף, התקבלה החלטת הממשלה 

להגנת  למשרד  הביטחון  ממשרד  רח"ל  של  הפעולה  תחומי  העברת  בדבר   3048 מספר 

העורף.28 לאחרונה אף נערכו דיונים בדבר מיזוג רח"ל עם המשרד להגנת העורף כאגף.

משק	לשעת	חירום	)מל"ח(

מל"ח )משק לשעת חירום( הוא גוף בין־משרדי שהוקם בשנת 1955. הגוף נועד לתאם ולרכז 

את פעילות הגופים בשלטון המקומי והמרכזי בזמן התקפה על החזית האזרחית כדי למנוע 

נזקים למשק ולאפשר שגרת חיים תקינה ככל האפשר גם בעת חירום. בראש ועדת המל"ח 

העליונה עומד שר הביטחון; ראש רח"ל משמש כממלא מקומו.

בספטמבר 2009 החליטה הממשלה לשלב את מטה מל"ח בתוך רח"ל,29 ועם הקמת המשרד 

להגנת העורף ב-2011 הוכפף ראש רח"ל לשר להגנת העורף.

פיקוד	העורף

לפיקוד העורף שלושה ייעודים:

לשמש פיקוד מרחבי שבראשו קצין בדרגת אלוף הכפוף לרמטכ"ל;  .1

לרכז את שירות ההתגוננות האזרחית )הג"א( בכפיפות לשר הביטחון;  .2

להיות הסמכות המקצועית הראשית בנושאי חילוץ, הצלה והיערכות לחירום.  .3

החלטת ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי מספר ב/ 27, הקמת רשות חירום לאומית )רח"ל( ייעודה,   26
תפקידיה ודרכי פעולתה, 19 בדצמבר 2008.

א' אלמסי, סמכויות המשרד להגנת העורף, ירושלים: הכנסת, מרכז המחקר והמידע, אוקטובר 2012.  27

החלטת הממשלה מספר 3048, העברת שטחי פעולה למשרד להגנת העורף, 23 במרץ 2011, אתר   28
האינטרנט של משרד ראש הממשלה.

החלטת הממשלה מספר 706, שילוב מטה מל"ח )משק לשעת חירום( ארצי ברשות החירום הלאומית   29
)רח"ל(, 23 באוגוסט 2009.
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)הג"א(, פיקוד העורף אחראי לנושאים אלה: הכנת  בתפקידו כשירות ההתגוננות האזרחית 

תכנית התגוננות אזרחית ארצית והוצאתה לפועל; אימון חברי הג"א וקביעת דרכי פעולתם; 

הדרכת ארגוני העזר למילוי תפקידם והפעלתם; תיאום פעולות משרדי הממשלה, הרשויות 

המקומיות ומפעלים פרטיים בענייני הג"א; הדרכת האוכלוסייה; הספקת אמצעים לאוכלוסייה 
בעת הצורך; הגשת עזרה לאוכלוסייה שנפגעה.30

כראש  תפקידו  בתחומי  אותו  מנחה  הביטחון  ושר  לרמטכ"ל  כפוף  העורף  פיקוד  מפקד 
ההתגוננות האזרחית.31

משרדי	הממשלה	האחרים

ולספק פתרונות לבעיות הנוגעות  משרדי הממשלה האחרים נדרשים להיערך לעת חירום 

חירום  למילוי תפקידיו בשעת  להיערך  כל אחד ממשרדי הממשלה  על  אחריותם.  לתחום 

בהתאם לסמכויות שניתנו לו. בנוסף, על משרדי הממשלה להנחות את הרשויות המקומיות 

להיערך למצבי חירום בתחומים שבאחריותן כדי שתוכלנה לספק את השירותים הנדרשים 

לתושבים. היערכות המשרדים ופעילותם בשעת חירום מתואמים על ידי מטה מל"ח )משק 

לשעת חירום( הכפוף היום למשרד להגנת העורף )כחלק מרשות החירום הלאומית(. 

לחירום  המקומית  הרשויות  להיערכות  באחריות־העל  הנושא  המשרד  הוא  הפנים  משרד	

מעצם היותו המשרד המופקד על הרשויות המקומיות בכל הנוגע לתקינת כוח אדם בהן 

ולתקצובן. משרד הפנים מקצה לרשויות המקומיות תקציב כללי לחירום ומאשר את הקצאת 

2.יא,  בסעיף  פירוט  )ראו  מקומי  הג"א  ולתקציב  ארציים  הג"א  לתקציבי  המקומית  הרשות 

תקציב משרד הפנים, האגף לשעת חירום(. בנוסף אחראי משרד הפנים לאישור תקן הקב"ט 

בהתאם למצבה הכלכלי של הרשות מכיוון שתפקיד הקב"ט וקיומה של מחלקת הביטחון 

אינם מחויבים על פי החוק. 

לחמישה	משרדי	ממשלה	נוספים	אחריות	נרחבת	בשעת	חירום:

המשרד	להגנת	העורף

והוא משמש   1577 2011 מתוקף החלטת הממשלה מספר  שנת  בתחילת  הוקם  המשרד 

כ"משרד לוויין" של משרד הביטחון.32 ראש הממשלה נימק את ההחלטה על הקמת משרד 

וממוקד".33  נפרד  באופן  זה  בנושא  שיטפל  לשר  זקוקה  ישראל  "מדינת  באמרו:  מיוחד 

הלאומית  החירום  רשות  הועברה   2011 ממרץ   3048 מספר  הממשלה  החלטת  במסגרת 

)רח"ל( לאחריותו של המשרד להגנת העורף. השר להגנת העורף עומד בראש ועדת השרים 

לעניין היערכות העורף לשעת חירום.

סעיף 2 לחוק ההתגוננות האזרחית התשי"א-1951.  30

הוראות הפיקוד העליון מספר 2.0304, פיקוד העורף, ספטמבר 2003.  31

אלמסי )הערה 27 לעיל(.  32

דברי ראש הממשלה בישיבת הממשלה ב-19 בינואר 2011, אתר האינטרנט של משרד ראש ממשלה.  33
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זאב  )במיל'(  האלוף  בראשות  ציבורית  ועדה  הקימו  העורף  להגנת  והשר  הביטחון  שר 

ביצועי  אינו  שבמהותו  "משרד  העורף:  להגנת  המשרד  של  אופיו  את  הגדירה  והיא  ליבנה, 

אלא משרד מטה; עיקר תפקידו יהיה לגבש מדיניות ותכניות מערכתיות שישלבו את כלל 

משרדי הממשלה ופעולותיהם הנערכות לחירום ולמצבי משבר, יתאם, ינחה ויבצע בקרה על 

פעילויות המשרדים בהקשר זה... משרד ייעודי לנושא יאפשר ראייה הוליסטית ואינטגרטיבית 

יתאם את פעילותו של פיקוד העורף  הוועדה שהמשרד  כן המליצה  לנושא". כמו  החיונית 

בתחומי ההיערכות האזרחית לחירום. המלצות הוועדה עדיין ממתינות לאישור גורמי המשרד 
והממשלה ויישומן יחייב שינוי בחוק.34

המשרד	לביטחון	הפנים

המשרד אחראי להיערכות למצבי חירום ומשבר ולמוכנות המבצעית של הגופים שבאחריותו 

— משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר ושירותי הכבאות וההצלה.35 עיקר פעילותו של המשרד 

הוא באיגוד גופי הסיוע, בתיווך ביניהם ובהפעלתם היעילה.

בסמכותו של השר לביטחון הפנים להכריז על אסון המוני בתרחישים שבתחום אחריותו.

משרד	הרווחה	והשירותים	החברתיים 

המשרד מספק ישירות ובאמצעות המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות שירותי 

רווחה לאוכלוסייה בעת שגרה ובעת חירום. בשעת חירום מספק המשרד שירותים לשלוש 

קבוצות אוכלוסייה: )1( אוכלוסיית המטופלים במסגרות חוץ־ביתיות — ממשלתיות, ציבוריות 

ופרטיות — במעונות, בפנימיות ובמסגרות אחרות בקהילה שבפיקוחו הישיר של המשרד; )2( 

אוכלוסיית המטופלים במחלקות לשירותים חברתיים; )3( האוכלוסייה שאינה זקוקה לשירותי 

רווחה בעת שגרה, אך עלולה להזדקק להם בעתות חירום. בנוסף, מסייע המשרד בהקמת 

צוותי מתנדבים לשעת חירום, הן ביישוב והן בשכונות. 

משרד	הבריאות

שירותי  להפעלת  האחראי  הגוף  הוא  חירום",  לשעת  ובריאות  לאשפוז  העליונה  "הרשות 

וחברים  הבריאות  משרד  מנכ”ל  עומד  הרשות  בראש  חירום.  בשעת  לאוכלוסייה  הבריאות 

בה קצין רפואה ראשי של צה”ל ומנכ”ל שירותי בריאות כללית. משרד הבריאות נערך לכל 

תרחישי החירום האפשריים באמצעות אגף החירום, ובהם: אירוע רב־נפגעים, אירוע הרעלה 

חריג  רדיולוגי  אירוע  ביולוגי(,  וטרור  מידבקות  )מחלות  ביולוגי  רקע  על  חמור  אירוע  המוני, 

בעת  חירום  תרחישי  וכן  אדמה(  רעידת  )כגון  טבע  אסונות  רדיולוגי(,  וטרור  קרינה  )תאונת 

מלחמה, כגון מתקפת טילים ופגיעה מחומרי לחימה כימיים. למשרד הבריאות אחריות־על 

להיערכות בתי החולים, קופות החולים והאזרחים בעת חירום, באמצעות לשכות הבריאות 

אלמסי )הערה 27 לעיל(.  34

שירותי הכבאות הועברו לאחריות המשרד לביטחון הפנים על פי החלטת הממשלה מספר 2699 מיום 9   35
בינואר 2011. 
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המחוזיות והממונים על הבריאות ברשויות המקומיות )אם יש נושאי משרה כאלה(. המשרד 

בתי   — הרפואי  המערך  של  הפעולות  ולתיאום  בחירום  פעולה  צוותי  להכשרת  גם  אחראי 

החולים הכלליים, הפסיכיאטריים והגריאטריים וכן מערך טיפות החלב, כל זאת בשיתוף פיקוד 

העורף ורשות החירום הלאומית. 

משרד	החינוך

החלטות הממשלה בישראל קובעות שהלימודים במערכות החינוך יתקיימו כרגיל גם במצבי 

חירום. על משרד החינוך לספק אמצעי מיגון )מקלטים, מרחבים מוגנים, כיתות מוגנות, ציוד 

חירום( ולתרגל את צוותי החינוך והתלמידים כיצד להיערך ולפעול במצבי חירום שונים, כל 

זאת בשיתוף פיקוד העורף ורשות החירום הלאומית. בנוסף, משרד החינוך מקצה תקציבים 

ל-75% מתקן קצין הביטחון במוסדות החינוך ברשויות המקומיות ולתוספת שכר בשיעור 6% 

לעוזרי הביטחון במוסדות החינוך )עב"טים(.

הרשויות	המקומיות

והן  האזרחית"36  בחזית  היסוד  כ"לבנת  המקומיות  הרשויות  את  הגדירו  המדיניות  קובעי 

אחראיות למתן השירותים המוניציפליים החיוניים לתושבים בהתאם לתנאי החירום ולהנחיות 

חיים  להצלת  הקשור  בכל  החירום  לכוחות  לסייע  נדרשות  הרשויות  בחירום.  הפעולה  גופי 

ולצמצום הנזקים.

במצבי חירום על הרשויות לעסוק בתחומים אחדים שאינם בתחום אחריותן בעתות שגרה, 

כגון פינוי תושבים, קליטת תושבים, טיפול בחללים ועוד )ראו הרחבה בהמשך הפרק(.

ארגוני	החברה	האזרחית

סיוע  מזון,  הספקת  חירום:  בשעת  תחומים  במגוון  פועלים  רבים  אזרחית  חברה  ארגוני 

לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, סיוע בציוד מקלטים, סיוע בטיפול בנפגעי חרדה ועוד. 

חלק מהארגונים פועלים בקרב כלל האוכלוסייה ואחרים מתמקדים בקהל יעד מוגדר. 

לאוכלוסייה  בסיוע  מרכזי  תפקיד  האזרחית  החברה  ארגוני  מילאו  השנייה  לבנון  במלחמת 

בצפון הארץ. בתום המלחמה הופקו לקחים הנוגעים לדרכי הפעולה של הארגונים במצבי 

חירום בכלל ולקשר בינם לבין הגופים הממשלתיים בפרט.37 אחד הלקחים המרכזיים היה, 

כי נוכחות ופעילות מתמשכת של הארגונים ביישובים בעתות שגרה אפשרו לעבור במהירות 

וביעילות לפעולה בחירום. 

הרצאה של מפקד פיקוד העורף, בתוך הפסיפס המורכב של החזית האזרחית בישראל, בעריכת מ' אלרן   36
וא' אלטשולר, מזכר 120, המכון למחקרי ביטחון לאומי, יולי 2012.

הארגון למנהיגות אזרחית, דו"ח הוועדה לבחינת תפקידי המגזר השלישי וִתפקודו במלחמת לבנון השנייה,   37
http://migzar3.org.il/files/wordocs/lebanon%20_report_int.pdf ,2007 נובמבר
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 — לחירום  בהיערכות  לרשויות  המסייעות  אחדות  מרכזיות  עמותות  פועלות  הארצית  ברמה 

הקואליציה הישראלית לטראומה, מרכז חוסן להתערבות בטראומה ואסון המוני ע"ש כהן-

האריס וארגון מובאדרה )קואליציה של ארגוני חברה אזרחית בחברה הערבית שפעלה בכפיפות 
לוועד ראשי הרשויות הערביות לקידום המוכנות לחירום ברשויות המקומיות הערביות(.38

בחודש דצמבר 2008 )בזמן מבצע "עופרת יצוקה"( הוקם לראשונה מטה תיאום בין־מגזרי 

ועמותות  קרנות  כ-30  נציגים של  )רח"ל(. במטה חברים  החירום הלאומית  רשות  בראשות 

מרכזיות ותפקידו לתאם את פעילות הארגונים עם המדינה בעת חירום כדי לוודא תיאום 
מיטבי בין שני המגזרים במיפוי צורכי האוכלוסייה ובמתן פתרונות בתחום.39

מהאמור לעיל עולה כי גופים רבים עוסקים בתחום החירום: משרדי הממשלה, משרד הביטחון, 

המשרד להגנת העורף )כולל רח"ל ומל"ח(, המשרד לביטחון הפנים, פיקוד העורף, הרשויות 

האחריות  בחלוקת  הצורך  את  מעורר  הגופים  ריבוי  האזרחית.  החברה  וארגוני  המקומיות 

והסמכות הביצועית באופן מסודר וברור בין הגופים השונים. 

אחריותם וסמכויותיהם של הגופים הפעילים במערך המוכנות  ח. 
לחירום בישראל

ועדת איילון40 חקרה את הנעשה בעורף האזרחי במלחמת לבנון השנייה, ולדבריה "החלוקה 

הוועדה  ובעייתית".  מורכבת  הנה  העורף  למערך  והסמכות  האחריות  תחומי  של  הנוכחית 

הטעימה כי אין גורם מיניסטריאלי או מסגרת שלטונית אחת הנושאים באחריות ובסמכות 

אינטגרטיבית  בראייה  ולהפעלתו  רגיעה  בעתות  העורף  מערך  של  הכוח  לבניין  הביצועית 

בעתות חירום.

בדו"ח מיוחד שפרסם בעקבות מלחמת לבנון השנייה קבע מבקר המדינה אף הוא: "הדין 

הקיים... מפזר את הטיפול בעורף בין כמה גורמים ואינו מקנה כלים שלמים ומותאמים לטיפול 

בו בעתות חירום. ריבוי הגופים... מביא לטשטוש האחריות והסמכויות... אין גוף לאומי מרכזי 
האחראי להיערכות הכוללת מול האיומים המשתנים".41

המוכנות  לשיפור  רבות  פעולות  ננקטו  השנייה  לבנון  מלחמת  מאז  שחלפו  השנים  בשבע 

הלאומית והמקומית לשעת חירום, ובהן:

הקמת רשות החירום הלאומית כגוף מטה המסייע לשר הממונה על ענייני העורף בשעת  	●

ולגבש  האזרחית  ההתגוננות  במערך  השונים  הגורמים  של  צעדיהם  את  לתאם  חירום 

תפיסת הפעלה לאומית;

ארגון מובאדרה פעל בין השנים 2006–2012 ובעת כתיבת מסמך זה אין הוא פעיל עוד.  38

http://www.pmo.gov.il/policyplanning/closedsubjects/Pages/oref.aspx  39

דו"ח ראשוני, אלול התשס"ו  הוועדה לבחינת מוכנות העורף במצבי חירום )בראשות ח"כ עמי איילון(,   40
http://www.knesset.gov.il/committees/heb/docs/bitachon06.htm ,)2006 ספטמבר(

מבקר המדינה, היערכות העורף ותפקודו במלחמת לבנון השנייה, 2007.  41
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ייעודי — המשרד להגנת העורף — לשם קידום ההיערכות של  הקמת משרד ממשלתי  	●

גורמי העורף לשעת חירום במישורים השונים על בסיס תכנית הפעלה לאומית מאוחדת; 

העורף, שתפקידן  פיקוד  ידי  על  )יקל"ר(  לרשויות  הקישור  יחידות  של  הקמה מחודשת  	●

לשפר את שיתוף הפעולה בין גורמי החירום והרשויות המקומיות ואת התיאום ביניהם;

גיבוש תכנית הכשרה ותרגול לרשויות המקומיות ויישומה בשיתוף פעולה בין פיקוד העורף  	●

לבין רשות החירום הלאומית;

ביצוע תרגיל לאומי שנתי )"נקודת מפנה"( המדמה את פעולתם של הגורמים השותפים  	●

במערך ההתגוננות האזרחית ברמה הארצית ומקומית. 

 — ההתגוננות  מערך  של  מחדש  שהארגון  טוענים  ואקדמיים  ממשלתיים  גורמים  זאת,  עם 

בעיקר של שלב ההיערכות — עדיין בשלביו הראשונים. עדיין לא הושלמו תהליכים מרכזיים 

בתחומי החקיקה, קביעת הסמכויות, גיבוש יחסי העבודה והקצאת התקציבים.

דו"ח מבקר המדינה לשנת 2011 מציין אף הוא כי "במועד סיום הביקורת, מרץ 2011, כמעט 

ידי מקבלי ההחלטות,  חמש שנים לאחר תום מלחמת לבנון השנייה, עדיין לא הוסדר, על 

באופן מחייב וחד־משמעי נושא חלוקת תחומי האחריות בין משרד הפנים, פיקוד העורף ורח"ל 

להכנת ולהיערכות הרשויות המקומיות לעתות חירום. ...מכיוון שהזמן קצר, המלאכה מרובה 

אחראי  יהיה  גוף  איזה  האפשרי  בהקדם  לקבוע  ההחלטות  מקבלי  על  מתמשך,  והמחדל 

להכנתן של הרשויות המקומיות לעתות חירום, ובכלל זה לאשר את המשאבים והסמכויות 

הנדרשים לשם כך, על מנת שתושבי הרשויות המקומיות לא יהיו פגיעים וחשופים לסכנה 
בכל עת חירום ממשית".42

היערכות הרשויות המקומיות לחירום ט. 
הרשות המקומית היא אבן היסוד של המענה הלאומי לאירוע חירום. האחריות של הרשות 

המקומית במצבי חירום מוגדרת בחוק העיריות: "העירייה תעשה את כל הדרוש להכנתו של 

המשק לשעת חירום ולהפעלתו באותו זמן, למעט גיוסם של כוח אדם וציוד אשר חל עליהם 

חיקוק אחר, הכול בכפוף להוראות השר הממונה על הפעולות בתחום הנוגע בדבר ובהתאם 
לתכנית שאישרה הממשלה או מי שהסמיכה לכך".43

תפקידה המרכזי של הרשות המקומית נקבע גם בהחלטת הממשלה מספר 1716 מיולי 1986: 

"הרשות המקומית אחראית בתחום שיפוטה, באמצעות ועדת המל"ח המקומית, לבצע את 

המשימות הדרושות להבטחת ההספקה והשירותים החיוניים לאוכלוסייה, לטיפול באוכלוסייה 

ולמתן שירותי סעד ופינוי על פי הוראת החוק, בהתאם לתכניות שקבעה הרשות המקומית 

ולתכניות משרדי הממשלה והרשויות הייעודיות שאושרו על ידי ועדת המל"ח העליונה. ועדת 

המל"ח העליונה תקבע בכפוף לחוק את תפקידי הוועדות המקומיות, והיא רשאית לאצול 

מבקר המדינה 2010 )הערה 2 לעיל(.   42

חוק העיריות )נוסח חדש( סעיף 248א, 2006.  43
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להן מסמכויותיה ולהוסיף להן בתקופת הפעלת מערך מל"ח משימות על המשימות הקבועות 

בחוק".

בשלבי  עבודתה  ותהליכי  שלה  הארגוני  המבנה  תפקידיה,  המקומית,  הרשות  של  ייעודה 

 ,)2002( העירייה  להפעלת  תיקי־אב  של  בסדרה  בפירוט  מוגדרים  חירום  למצב  ההיערכות 

המועצה המקומית )2004( והמועצה האזורית )2008(, כפי שפרסמה רשות החירום הלאומית.44 

כמו כן הגדיר כל משרד ממשלתי את תפקידיהן של הרשויות המקומיות שבתחום אחריותו, 

כפי שמופיע בסדרת הקונטרסים של "משק לשעת חירום".

תפקידיהן	המרכזיים	של	הרשויות	המקומיות	בעת	חירום

והפעלתו בהתאם  איוש מרכז ההפעלה  חירום,  לטיפול במצב  הפעלת המטה העירוני   ●

לצורך או בהתאם לרמת הכוננות המוגדרת;

הספקת שירותים חיוניים לתושבי הרשות כנדרש על פי המצב ובהתאם להנחיות כוחות   ●

החירום;

סיוע לפיקוד העורף או למשטרת ישראל על פי התורה המשולבת לטיפול באירועים;  ●

אכיפת הצו הקולקטיבי והאישי על עובדי הרשות ורתימת עובדי הרשות למשימות החירום;  ●

הפעלת מערך הטיפול באוכלוסייה, המשך הטיפול באוכלוסיות נזקקות והפעלת צוותים   ●

מקצועיים פסיכו־סוציאליים ואחרים להתערבות באירועים ולהגשת טיפול פסיכו־סוציאלי 

בפרטים ובקהילות שנפגעו פגיעה רגשית או נפשית;

הפעלת מערכת החינוך על פי מדיניות הממשלה ועל פי הוראות פיקוד העורף לרבות   ●

הסעת תלמידים והפעלת מערכת החינוך הבלתי־פורמלי במגבלות המדיניות וההוראות 

הנ"ל;

הפעלת מרכז מידע והפצת הנחיות לאוכלוסייה בתיאום עם הגורמים המוסמכים;  ●

התשתיות  תחזוקת  הרשות,  בתחום  לתושבים  המים  )הספקת  לוגיסטי  מערך  הפעלת   ●

של מערכת המים המקומית, אבטחת איכות המים, פיקוח תברואתי כמו בעתות רגיעה, 

ביצוע סקרי נזקים ומבנים מסוכנים, הריסת מבנים מסוכנים, תיקוני בתים שנפגעו על 

ידי קבלנים וחברות בנייה בתיאום עם משרד השיכון והבינוי ועם מס רכוש, תיקון ושיקום 

תשתיות שנפגעו בתחומה של הרשות )מים, כבישים, מדרכות, תאורת רחובות וכו'(;

תכנון מנגנון מתנדבים ותלמידים והפעלתם בתחומי הרשות על פי הצרכים;  ●

בביצוע  חלשות  לאוכלוסיות  )סיוע  האזרחית  ההתגוננות  בתחומי  לתושבים  סיוע  מתן   ●

פעולות התגוננות אזרחית, ניהול מערך המקלטים הציבוריים ופיקוח עליהם(;

משרד הביטחון — רשות החירום הלאומית, תיק־אב להפעלת הרשות המקומית בחירום )עירייה(, 2002.  44
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טיפול  בחללים,  הטיפול  מערך  וכן  שפונתה  האוכלוסייה  וקליטת  פינוי  מערך  הפעלת   ●

בבקשות של תושבי הרשות שפונו מבתיהם לקבלת דיור חלופי, השמת מפונים בדירות 

שיקצה משרד השיכון והבינוי לאחר אישור ועדת האכלוס;

מתן סיוע למערכת הרפואה הקהילתית ולבתי החולים כדי שיוכלו להמשיך ולפעול בשעת   ●

חירום;

פיקוח על מלאי החומרים המסוכנים במסגרת רישוי העסקים ובהתאם להנחיות פיקוד   ●

העורף;

הגשת סיוע למפעלים תוך מתן עדיפות למפעלים חיוניים בתחומים שבאחריות הרשות   ●

המקומית. 

חירום.  למצב  מחלקתו  להיערכות  אחראי  המקומית  ברשות  מחלקה  או  אגף  מנהל  כל 

נוהלי עבודה במצבי חירום והטמעתם, שיבוץ כוח אדם, הדרכה  ההיערכות כוללת קביעת 

ועוד. בפועל, ברוב הרשויות המקומיות הקב"ט או הממונה על הביטחון  ותרגול של הצוות 

והחירום הוא הגורם המרכז את התהליך. על פי דו"ח מבקר המדינה בנושא היערכות הרשויות 

ממלא  ובחלקן  מאויש  אינו  זה  תקן  מהרשויות  בחלק   45,)2011( חירום  לשעת  המקומיות 

התפקיד אינו בעל הכישורים הנדרשים לביצוע התפקיד כראוי. משרד הפנים הצהיר אף הוא 

בדו"ח כי משימת הקב"ט "מחייבת שינוי בתפיסת תפקידו", שכן על פי החוק אין חובה למנות 

"ממונה חירום וביטחון" ברשות המקומית, כלומר אין זו משרה "סטטוטורית". הקשיים בתפקוד 

על  הארגוני המסורבל המקשה  ומהמבנה  אחריותו  תחומי  מאי־הגדרת  גם  נובעים  הקב"ט 

הפיקוח המקצועי עליו. מתן וילנאי, השר להגנת העורף בשעתו, דיווח למבקר המדינה שהוא 

פועל יחד עם משרד הפנים ועם פיקוד העורף להפוך את משרת הקב"ט לסטטוטורית כדי 

שיהיה אפשר להגדיר את תחומי אחריותו ועיסוקו, את המבנה הארגוני ברשויות המקומיות 
ואת הכישורים הנדרשים לתפקיד.46

אחריותם של משרדי הממשלה להיערכות הרשויות המקומיות  י. 
לחירום

שלושה גופים ממשלתיים פועלים ישירות מול הרשויות המקומיות לקידום היערכותן לחירום:

פיקוד העורף;   .1

רח"ל — רשות החירום הלאומית;  .2

משרד הפנים.  .3

דו"ח מבקר המדינה לשנת 2011 מציין שמקבלי ההחלטות עדיין לא הסדירו באופן מחייב 

וחד־משמעי את סוגיית החלוקה של תחומי האחריות בין משרד הפנים, פיקוד העורף ורח"ל 

להכנת הרשויות המקומיות ולהיערכותן לעתות חירום. חשוב לציין שעל אף היעדר חקיקה 

מבקר המדינה 2010 )הערה 2 לעיל(.   45

שם.  46
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מסודרת בנושא, הסכימו השר להגנת העורף ומפקד פיקוד העורף שפיקוד העורף ישמש — 

בתיאום עם רח"ל — כגוף הציבורי שתפקידו להוביל את היערכות העורף לעת חירום ולהכין את 

הרשויות המקומיות כדי שתוכלנה להתמודד ולתפקד כראוי בשעת חירום ואף לשאת באחריות 

לכל הפעילויות שנקבעו על פי חוק הג"א. בדיון שנערך בדצמבר 2010 סיכם השר להגנת 

העורף, מתן ולנאי: "גבול הגזרה בין רשות החירום הלאומית ופיקוד העורף מתעצב ומתייצב בין 

הרשויות המקומיות ופיקוד העורף לבין משרדי הממשלה ורשות החירום הלאומית".

יא. הקצאת תקציבים להיערכות הרשויות המקומיות לחירום
להלן מקורות התקציב להיערכות הרשויות המקומיות לשעת חירום:

תקציב	משרד	הפנים	—	האגף	לשעת	חירום 

התקציב של האגף לשעת חירום במשרד הפנים מיועד להקמת המערכים השונים שהרשות 

המקומית נדרשת להפעיל בשעת חירום: מרכזי הפעלה, מוקדי מידע וחפ"ק )חבורת פיקוד 

קדמית(. סעיף 248א לפקודת העיריות ]נוסח חדש[ )להלן: "פקודת העיריות"( קובע כי "לפני 

שנת כספים יכין שר הפנים, בהתייעצות עם הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, תכנית לשנת 

הכספים הבאה לרכישת ציוד ולהקמת מבנים לצורכי המשק לשעת חירום". עוד נקבע כי 

שר הפנים הוא המופקד על חלוקת הסכום שמעביר לו משרד האוצר בין הרשויות המקומיות 

הנוגעות בדבר.47 

לוח 1 מציג את תקציבי האגף לשעת חירום שנועדו לסייע לרשויות המקומיות ברכישת ציוד 

חירום ובהקמת מרכזי הפעלה ומוקדים עירוניים בשנים 2008–2010 ואת הסכומים שהועברו 

בפועל )במיליוני שקלים(. בשנים אלה נתן האגף לשעת חירום סיוע כספי לכ-200 רשויות 

מקומיות. 

 לוח 1: תקציב משרד הפנים להיערכות לשעת חירום בשנים 2008–2010
)במיליוני שקלים(48

הסכום	שהועבר	בפועלהתקציב	השנתי*השנה

20083.43.2

20097.34.9

20107.61.9

* לא כולל סיוע בהקמת בסיסי משמר אזרחי.  

לפי סעיף 248א)ג(, הסכום המועבר מאוצר המדינה לשר הפנים שווה למחצית מסכומם הכולל של   47
אומדני ההוצאות המאושרות בתכנית השנתית שהכין שר הפנים בנושא. 

הנתונים נמסרו על ידי משרד הפנים ב-28 ביוני 2011.  48
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חלוקת כספי הסיוע לרשויות המקומיות אמורה להיעשות על פי אמות מידה ברורות, הכוללות 

בין היתר בחינה של קרבת הרשות לאזורי עימות, מספר התושבים, גודל השטח, היקף הסיוע 

הכולל שניתן עד כה, ציוד חירום הנמצא ברשות, דירוגה החברתי-כלכלי ועוד.49 עם זאת נמצא 

כי בתכנית השנתית שהכין האגף לחירום לא הוגדרו אמות המידה וסדרי העדיפויות שלפיהם 

יינתן הסיוע לרשויות המקומיות. בנוסף, בשיחה עם גורם בכיר במרכז השלטון המקומי התברר 

כי בשנים האחרונות חל קיצוץ דרסטי בתקציב משרד הפנים לחירום, והקיצוץ מטיל עומס 

על תקציבן המדולדל ממילא של הרשויות המקומיות בכלל ושל הרשויות המוחלשות בפרט.

תקציב	הג"א

לצורכי  ההוצאות  לכיסוי  "סכום  בתקציבה  תכלול  המקומית  הרשות  כי  קובע  הג"א  חוק 

ההתגוננות האזרחית בתחומה )להלן — תקציב הג"א מקומי( שיקבע מדי שנה שר הפנים לפי 

הצעת ראש הג"א, בשים לב ככל האפשר לצורכי ההתגוננות האזרחית ]שלה[ ולאפשרויותיה 

הכספיות לשאת באותו סכום".50 משרד הפנים מפרסם בכל שנה הנחיות להכנת תקציב 

והציוד של הג"א ברשויות המקומיות.  הג"א המקומי, המשמש בעיקר לתחזוקת המתקנים 

ההנחיות כוללות את תקני כוח האדם הנדרשים לתחזוקת המקלטים על פי מספרם ברשות 

ואת הכללים להכנת התקציבים.

לוח 2: תקציב הג"א ברשויות המקומיות בשנים 2006–2008 )במיליוני שקלים(

התקציב	שאישרו	מנהלי	השנה

המחוזות	במשרד	הפנים	

תקציב	הג”א	המקומי	

בפועל

ההוצאות	

בפועל

200677.377.372.0

200781.967.759.8

200864.957.454.8

מהלוח עולה כי בשנים 2007 ו-2008 נהגו רשויות מקומיות להקצות לתקציב הג"א סכומים 

קטנים מהסכומים שקבע מנהל המחוז במשרד הפנים, וכי הסכומים שנוצלו בפועל היו אף 

ולשדרוגם של מרכזי  בתכנית העבודה של האגף לחירום נקבעו בכתב רק סדרי עדיפויות להקמתם   49
סדרי   .)2010 )משנת  עירוניים  מוקדים  ולהקמת   )2009 )החל מספטמבר  המקומיות  ברשויות  הפעלה 

עדיפויות אלה לא פורסמו. 

סעיף 10א' לחוק הג"א. התקציב הארצי של הג"א הוא תקציב חירום שהרשות מחויבת להקצות לשעת   50
חירום והוא מחושב על פי מספר התושבים — הרשות משלמת בעבור כל תושב כ-4 שקלים. התקציב 
המקומי של הג"א הוא תקציב חירום שהרשות מקצה לשעת חירום ושיעורו נע בין 1.5% ל-4% מתקציב 

הרשות המקומית.
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קטנים מכך. הלוח מצביע גם על ירידה בסכומי התקציב המוקצים להג"א בין השנים 2006 

ו-2007, מגמה שאף החריפה בשנת 2008. רשויות מקומיות רבות לא הקצו כלל את תקציב 

הג"א, כמפורט בלוח 3 להלן.

לוח 3: הקצאת הרשויות המקומיות לתקציב הג"א בשנים 2006–2008 

200620072008פירוט

178252252מספר הרשויות שתקציבן נבחן

398996מספר הרשויות שלא הקצו כלל תקציב להג”א 

 מספר הרשויות שלא הקצו להג”א תקציב 

כנדרש על פי הנחיות משרד הפנים

-3684

תקציבים	מרשות	החירום	הלאומית

בהחלטת הממשלה להקמת רח"ל הוחלט להקצות לרשות כ-17 מיליון שקלים. מתוך סכום 

זה, 12 מיליון שקלים מיועדים לפעילותה השוטפת של הרשות וחמישה מיליון שקלים מיועדים 

למימון תרגילים בהיערכות לחירום ברמות השונות. חלק מהתקציב מועבר לרשויות המקומיות 

כדי לקדם את מוכנותן לשעת חירום, כמו הניסוי "חוסן בעיר".

תקציבים	ייעודיים	במשרדי	הממשלה	השונים

משרדי הממשלה פועלים לקידום היערכותן של הרשויות המקומיות לחירום, כל משרד בתחום 

מעבירים  וחלקם  הכללי  תקציבם  מתוך  החירום  תקציב  את  מקצים  המשרדים  אחריותו. 

לרשויות תקציבים ייעודיים לפעילות דוגמת הצטיידות, הכשרת כוח אדם ועוד. 

מיפוי  לערוך  האוצר  משרד  עם  יחד  לאומי  לביטחון  המועצה  החלה   2012 שנת  בראשית 

תקציבים של משרדי הממשלה לשעת חירום. חשוב לציין שבתחילת 2011 החליטה ממשלת 

ישראל להגדיל את תקציב היערכות העורף לעתות חירום לסכום של 350 מיליון שקלים.51 

בהחלטת הממשלה אף נקבע כי משרד הביטחון יחלק את התקציב לתחומים השונים בתיאום 

עם הממונה על התקציבים במשרד האוצר באופן זה:

הפעלה  מרכזי  הקמת  בעבור  הפנים(  משרד  )באמצעות  המקומיות  לרשויות  הקצאה   ●

ותפעולם, הקמת צוות חירום יישובי )צח"י( ומרכזי חוסן, אימון הגורמים השונים ברשויות 

והקמת גופי חירום במידת הצורך;

החלטת הממשלה מספר 2699 מיום 9 בנובמבר 2011, שיפור היערכות העורף למקרי חירום ואסונות   51
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2011/Pages/des2699. ,וקביעת מקורות תקציב

aspx
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הקצאה של 40 מיליון שקל לפחות למשרד הפנים לרכישת ציוד לפינוי מפונים;  ●

הקצאה לפיקוד העורף לרכישת מערכות צפירה והתרעה, למיגון, להסברה והדרכה של   ●

האוכלוסייה ולתחזוקת מתקני ביטחון.

לחירום  בהיערכות  התקדמות  חלה  השנייה  לבנון  תום מלחמת  מאז  השנים שחלפו  בשש 

בישראל אך עם זאת התריע דו"ח מבקר המדינה לשנת 2011 שממצאי בחינת היערכותן 

ומוכנותן של הרשויות המקומיות לחירום "מעלים תמונה עגומה המצביעה על מחדל מתמשך 
שהיה ראוי לתקנו".52

הרשויות המקומיות הערביות ומוכנותן לחירום יב. 
 רקע כללי

למעמדה החברתי, הכלכלי והפוליטי של האוכלוסייה הערבית בישראל תפקיד מכריע בהבנת 

המציאות השוררת בכלל ובמוכנות הרשויות המקומיות הערביות לחירום בפרט. הסעיף שלהלן 

יעסוק באוכלוסייה הערבית בישראל ובמעמדה וידון ברשויות המקומיות הערביות ובתפקודן.

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה היה מניין האוכלוסייה הערבית בישראל בתחילת 

2013 כ-1,648,000 נפש, כעשרים אחוזים מכלל האוכלוסייה בישראל; 83.4% מהם מוסלמים, 

)58.8%( מרוכזת  יותר ממחציתה של האוכלוסייה הערבית  דרוזים.  וכ-8.2%  נוצרים  כ-8.3% 

וכ-10.9% באזור המרכז.54  ירושלים,53 כ-11.5% באזור הדרום  באזור הצפון, כ-18.7% באזור 

הערבית מהאוכלוסייה  כ-6.4%  על  עומד  מעורבות  בערים  המתגוררים  הערבים   שיעור 

וכ-93.6% מהם מתגוררים ב-83 רשויות מקומיות ערביות.55 האוכלוסייה הערבית צעירה ברובה: 

גילם של כ-47% מכלל הערבים נמוך מ-19 שנה, לעומת 33% בקרב האוכלוסייה היהודית.56 

הפערים בין האוכלוסייה היהודית לבין האוכלוסייה הערבית הולכים וגדלים הן בתחום החברתי, 

הן בתחום הכלכלי, הן בחינוך ועוד.57 הפערים באים לידי ביטוי בנתוני המוסד לביטוח לאומי, 

שלפיהם יותר ממחצית )53.2%( מן המשפחות הערביות חיות מתחת לקו העוני.58 יתר על כן, 

מבקר המדינה 2010 )הערה 2 לעיל(.  52

בירושלים מתגוררים 280,116 תושבים ערבים בעלי מעמד של תושב ואין הם בעלי מעמד של אזרח מדינת   53
ישראל.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2011, לוח 2.4.  54

בסוף שנת 2010 היה מניין האוכלוסייה הערבית 1,573,800 איש, מהם 101,034 בערים מעורבות: 27,088   55
בחיפה, 13,886 בעכו, 16,172 בתל־אביב-יפו, 6,830 בנצרת עילית, 19,078 בלוד, 13,968 ברמלה ו-4,012 

במעלות-תרשיחא )הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2012, לוח 2.19(.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2012, לוח 2.11.  56

ש' חסון ש' ומ' קרייני )עורכים(, חסמים בפני שוויון הערבים בישראל. ירושלים: מכון פלורסהיימר למחקרי   57
מדיניות, 2006; ש' חסון וח' אבו־עסבה )עורכים(, יהודים וערבים בישראל במציאות משתנה. ירושלים: מכון 

פלורסהיימר למחקרי מדיניות, 2004.

המוסד לביטוח לאומי, ממדי העוני והפערים החברתיים — דו"ח שנתי, ירושלים, 2010.  58
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מרבית הרשויות המקומיות הערביות מדורגות בארבעת האשכולות הנמוכים בדירוג החברתי-

כלכלי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.59 מצבן הכלכלי הקשה של הרשויות המקומיות 

נמצאות   52 אלה,  רשויות   83 מתוך  בתפקודן.  והמחדלים  הכשלים  עקב  מחריף  הערביות 

בתהליך הבראה ומצבן של 11 מאיים להיות דומה.60 גורם נוסף לחולשת הרשויות הערביות 

מפותחים  ומסחר  תעשייה  אזורי  היעדר  עקב  עסקית  מארנונה  הנמוכות  ההכנסות  הוא 

בתחומיהן. בסקר שערך המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי נמצא כי רק ב-14 רשויות מקומיות 

ערביות יש אזורי תעשייה הזוכים לתמיכה וסיוע ממשרד התמ"ת.61 חמור מכך, ממצאי הסקר 

קיבלו  לא  חיצוניים  משקיעים  תעשייה,  אזורי  בהם  שיש  הערביים  ביישובים  גם  כי  מעלים 

תמריצים להקים את מפעליהם במקום ולכן נמנעו החברות הגדולות מלבנות בהם מפעלים 

ולפתח סניפים. גם היוזמה לפתח אזורי התעשייה חדשים משותפים ליישובים יהודיים וערביים 

מתקדמת בעצלתיים. לפיכך ההכנסה מארנונה עסקית מצומצמת ביותר ברשויות הערביות. 

ובמקרים  נובע גם מניהולן הכושל  מצבן הכלכלי הרעוע של הרשויות המקומיות הערביות 

רבים ממנגנון ניהול בלתי מקצועי.62 

לצד מצבן הכלכלי הקשה של הרשויות הערביות, שוליותה של האוכלוסייה הערבית במדינת 

בניהול  גם בשל ההדרה המתמשכת של האזרחים הערבים מהשתתפות  ישראל מחריפה 

מוסדות המדינה ומעמדות המפתח במדינה.63 ההדרה הולכת ומקצינה עד כי יש הטוענים כי 

האוכלוסייה הערבית בישראל נמצאת למעשה מחוץ לאינטרס הלאומי.

אין ספק שההדרה מהמרחב הציבורי לצד מצבן הכלכלי הקשה של הרשויות הערביות מקשים 

על מתן שירותים נאותים לאוכלוסייה הערבית בעתות שגרה ומשפיעים על ההיערכות לשעת 

חירום.

מוכנות הרשויות הערביות למצבי חירום  
עד מלחמת לבנון השנייה כמעט לא עלתה סוגיית ההיערכות לחירום בקרב הרשויות הערביות 

לסדר היום הציבורי ונדמה שעד אירוע מכונן זה לא זכה הנושא להתייחסות משמעותית של 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2011.  59

א' סייף, האוכלוסייה הערבית בישראל : נתונים כלכליים חברתיים מרכזיים. ירושלים: הרשות לפיתוח כלכלי   60
של המגזר הערבי, הדרוזי והצ'רקסי, 2009.

http://www. המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי, סקר של אזורי התעשייה ברשויות המקומיות הערביות  61
     /ac-ap.org

נ' אבו־שרקייה, "השפעת התרבות הארגונית על סגנונות ניהול ודרכי ארגון הרשויות המקומיות הערביות",   62
בתוך א' גאנם, ופ' עזאיזה )עורכים(, השלטון המקומי הערבי בתחילת העשור ה-21: המשימות והאתגרים, 

טמרה: עמותת אבן־ח'לדון, 2008, עמ' 25–50.

ס' סמוחה, "יחסי ערבים ויהודים בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית", בתוך: א' יער וז' שביט )עורכים(,   63
 2006 וקרייני  חסון   ;)474–342 )עמ'   ,2001 הפתוחה,  האוניברסיטה  רעננה:  הישראלית,  בחברה  מגמות 

)הערה 57 לעיל(; חסון ואבו־עסבה 2004 )הערה 57 לעיל(. 
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הרשויות הממשלתיות או המקומיות. במלחמה זו נפגעו יישובים יהודיים וערביים רבים באזור 

הגליל ובחיפה, ו-19 מבין 44 האזרחים ההרוגים היו ערבים. אירועים אלה העלו את מודעותם 

של מוסדות הממשלה, של המנהיגות המקומית הערבית ושל התושבים הערבים לצורך לקדם 
ולשפר את היערכותה של האוכלוסייה הערבית למצבי חירום.64

בכנסת  ייעודיות  ועדות  המדינה,  — מבקר  שונים  גורמים  בחנו  השנייה  לבנון  מאז מלחמת 

דנו בדיווחיהם  וחלקם אף  ובשדה — את מוכנות העורף למצבי חירום,  וחוקרים באקדמיה 

לזכויות האזרח,65  דו"ח האגודה  כגון  דו"חות,  ברמת המוכנות של הרשויות הערביות. מעט 

בחנו באופן ממוקד את המצב ביישובים הערביים. הדו"חות כולם מצביעים על פערים גדולים 

פי  על  היהודיים.  היישובים  של  זו  לבין  הערביים  היישובים  של  לחירום  המוכנות  רמת  בין 

סובלות  והן  חירום  למצבי  ערוכות  אינן  הערביות  המקומיות  הרשויות  והמחקרים,  הדו"חות 

וממחסור באמצעים הדרושים  ביטחון(  )קציני  לחירום  ייעודי  ובכוח אדם  ממחסור בתקינה 

גם  נמצאו  ועוד(.  חירום  )מרכזי הפעלה, מחסני  חירום  היישוב בשעת  יעילה של  להפעלה 

זוכה לאישוש במחקרי  זו  פערים משמעותיים בכל הנוגע למיגון האוכלוסייה. תמונת מצב 

שדה שערכו ופרסמו עמותות ערביות כגון מרכז מוסאוא,66 מרכז עטאא67 ועמותת מובאדרה. 

למצבי  הערביות  הרשויות  להיערכות  הנוגעים  נושאים  של  רחב  מגוון  בחנו  אלה  מחקרים 

חירום, לפתרונות הניתנים במצבי החירום עצמם ולהקצאת המשאבים מצד המדינה לשיפור 

ברשויות  מאוד  לקוי  מיגון  על  מצביעים  אלה  מחקרים  הערביות.  הרשויות  של  ההיערכות 

הערביות, על היעדר שירותי חירום בסיסיים ברוב הרשויות — דוגמת תחנות כיבוי אש, שירותי 

מגן דוד אדום, בתי חולים ומרפאות מוגנות, על היעדר היערכות של התושבים למצבי החירום 

בבתי  פסיכולוגים  )כמו  הנפשי  הסיוע  בתחום  מקצועי  אדם  בכוח  מחסור  על  וכן  השונים 

הספר(, החיוני לאוכלוסייה במצבי החירום השונים.

להלן סקירה קצרה של ממצאי דו"חות שונים הדנים במצב המוכנות של הרשויות הערביות 

למצבי חירום.

מוכנות	הרשויות	הערביות	לחירום

מתוך דו"ח הוועדה לבחינת מוכנות העורף במצבי חירום )ועדת איילון(, ספטמבר 2006  )דו"ח 

ראשוני(:

חלק  בתפקוד  מערכתי  כשל  התגלה  המלחמה  במהלך  כי  היא  הוועדה  "התרשמות  	●

מהרשויות המקומיות בכל הקשור לטיפול באוכלוסייה השוהה זמן רב במקלטים בהיבטים 

ב' נביה, החברה הפלסטינית בישראל במצב חירום: דו"ח נזקי גוף, רכוש ונפש במלחמת ישראל השנייה   64
בלבנון. שפרעם: עטעא — המרכז הערבי לייעוץ והדרכה במצבי חירום, 2007.

 T. Ibrahim, Civilians in Danger: The Location of Temporary and Permanent Military  65
 Installations Close to Arab Communities during the Second Lebanon War. Nazareth: Arab

.Association for Human Rights, 2007

א' פאריס, תכניות שיקום הצפון לאחר מלחמת לבנון והאוכלוסייה הערבית. חיפה: מרכז מוסאוא, 2006.  66

נביה 2007 )הערה 64 לעיל(.   67
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וחיזוק  )בנקים(  כסף  מקלטים,  תקשורת,  חלשות,  אוכלוסיות  פינוי  בריאות,  מזון,  של 
האוכלוסייה הנשארת במקלטים".68

הערביות  הרשויות  התמודדות  והדרוזיים.  הערביים  ביישובים  לשיאה  הגיעה  "ההזנחה  	●

והדרוזיות הייתה קשה יותר, הן בשל רמת מיגון נמוכה יותר, רמת מוכנות נמוכה יותר — הן 

של הרשות והן של האזרחים — וכמו כן, בשל סיוע פחות בו זכו מארגונים וולונטאריים 
ואזרחיים במהלך המלחמה".69

מתוך דו"ח מיוחד של מבקר המדינה בנושא היערכות העורף ותפקודו במלחמת לבנון השנייה 
70:)2007(

"מוכנות הרשויות המקומיות לעתות חירום הייתה ירודה. ברשויות רבות לא הוכנו תכניות  	●

חירום כנדרש, וממילא לא הוכנה בהן התשתית הנדרשת לעתות חירום. נמצא כי רשויות 

מקומיות במגזר הערבי, למשל, לא נערכו כלל לעתות חירום, מקצתן משום שלא קיבלו 
כלים ותקציבים להקמת מערכי חירום".71

מיגון	האוכלוסייה

מתוך דו"ח הוועדה לבחינת מוכנות העורף במצבי חירום )ועדת איילון(, ספטמבר 2006  )דו"ח 

ראשוני(:

"ככלל, הבעיות בהן נתקלה הוועדה חמורות יותר במגזר הערבי, אך גם ביישובים יהודיים  	●

נמצאו כשלים. הוועדה מצאה כי במספר מקומות )כגון אבו־סנאן והעיר העתיקה של עכו( 

כלל אין מקלטים ציבוריים. במקומות אחרים, כגון ג'וליס, המקלטים הציבוריים היחידים 

הם אלה שבבתי הספר. באל־שאגור לא קיימים מקלטים בכל בתי הספר, ובחלקם הוסבו 

המקלטים לכיתות לימוד. ביישובים נוספים, המקלטים הציבוריים לא היו גדולים דיים כדי 

יועדו. במקרים רבים, המקלטים הציבוריים שעמדו לרשות  לאכלס את התושבים להם 

התושבים לקו בהזנחה והתנאים בהם היו ירודים. זאת, אף שלרשויות המקומיות מועברים 
תקציבים שנתיים המיועדים להחזקתם השוטפת".72

מתוך דו"ח מיוחד של מבקר המדינה בנושא היערכות העורף ותפקודו במלחמת לבנון השנייה 
73:)2007(

במסגרת הבדיקה נעשתה ביקורת בשלוש מועצות מקומיות ערביות בצפון — גוש חלב,  	●

עלתה  בביקורת  בצפון.  אחרות  ערביות  רשויות  מ-13  מידע  ונאסף   — ומר'אר  חורפיש 

הוועדה לבחינת מוכנות העורף במצבי חירום בראשות ח"כ עמי איילון )הערה 40 לעיל(.   68

שם, סעיף רשויות מקומיות, עמוד 7.   69

מבקר המדינה 2007 )הערה 41 לעיל(.  70

שם, עמ' 10.  71

הוועדה לבחינת מוכנות העורף במצבי חירום בראשות ח"כ עמי איילון )הערה 40 לעיל(.   72

מבקר המדינה 2007 )הערה 41 לעיל(.   73
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"תמונה עגומה על מצב המיגון והמקלוט במגזר הלא־יהודי74... ב-13 הרשויות המקומיות 

יותר  )שהם  שלגביהן אסף משרד מבקר המדינה מידע, ללמעלה מ-150,000 תושבים 
מ-70% מהתושבים שבאותן רשויות( אין מענה בתחום המקלוט והמיגון".75

בדו"ח אף מוצגים נתונים הנוגעים לליקויים במיגון ב-13 רשויות ערביות בצפון.  	●

לוח 4: נתונים על פערי המיגון ב-13 רשויות ערביות בצפון76

מספר התושבים הרשות המקומית
ברשות*

מספר התושבים 
ללא מיגון**

שיעור התושבים ללא 
מיגון )באחוזים(

74,00055,50075נצרת

19,60019,56099עראבה

27,00018,90070סח’נין 

17,50012,00069ג’דידה-מכר

12,70010,20080ירכא

10,5008,00076נחף

12,3008,00065אבו־סנאן

10,2005,00049בית ג’אן

6,7004,70070כסרא-סמיע

9,0004,50050כפר יאסיף

5,3003,20060ינוח-ג’ת

5,5002,20040ג’וליס

5,6001,68030טובא-זנגריה

לפי נתוני הרשות המקומית.  *

לפי הערכת הרשות המקומית.  **

	"המצב המתואר לעיל מצביע על הזנחה חמורה, מצד השלטון המרכזי והשלטון המקומי,   ●

בטיפול בכל הנוגע למקלטים לתושבים במגזר הלא־יהודי: משרד האוצר ומשרד הפנים, 

יש  ציבור  במוסדות  כך;  לשם  תקציבים  הקצו  לא  המקומיות  והרשויות  העורף  פיקוד 

ההדגשות במקור. חשוב לציין שהמינוח "במגזר הלא־יהודי" מופיע בנוסח של משרד המבקר.  74

מבקר המדינה 2007 )הערה 41 לעיל(.   75

שם, עמ' 488.  76
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פרטיים  מקלטים  גם  חסרים  בסיסי;  ציוד  חסר  הקיימים  ובאלו  מקלטים,  מאוד  מעט 

ומקלטים במוסדות חינוך. כתוצאה מכך לעשרות אלפי תושבים במגזר הלא־יהודי בצפון 
אין מקלטים לשעת חירום".77

בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאפריל 2007 מסר משרד האוצר כי אין זה מתפקידו   ●

"ואם אכן  להקצות תקציבים להקמת מקלטים אלא מתפקידה של הרשות המקומית, 

לעשרות אלפי תושבים במגזר הלא־יהודי בצפון אין מקלטים לשעת חירום... אזי המדובר 

בכשל תקציבי של אותן רשויות מקומיות שאינן ממלאות את דרישות החוק, הנהלים, חוזרי 

המנכ"ל ותיקי האב למל"ח". משרד האוצר הוסיף, כי במהלך חודשי המלחמה בלבנון 

הזרים האוצר כ-39 מיליון ש"ח נוספים ל"שיקום מקלטים ותגבור מערך הצפירה באזור 
הצפון".78

בפרק הסיכום וההמלצות של דו"ח מבקר המדינה בנושא המיגון ברשויות הערביות צוין   ●

כי הסכום שהעביר משרד האוצר בזמן המלחמה )ששימש גם לתגבור מערך הצפירה( 

"היה בבחינת מעט מדי ומאוחר מדי". עוד מעיר משרד המבקר כי "טענתם של משרד 

להקמת  תקציבים  להקצות  ובסמכותם  מתפקידם  זה  שאין  האוצר  ומשרד  הפנים 

עמה  נרחבת, שההתמודדות  לאומית  בבעיה  מדובר  כי  מהעובדה  מקלטים מתעלמת 

מחייבת גיבוש תכניות מקיפות שאין ביכולתן של הרשויות המקומיות לממש. ללא הכנת 

תכניות כאמור, ותקצובן על פני כמה שנים ברמה הממשלתית, לא יחול שינוי של ממש 

במצב הקשה השורר במגזר הלא־יהודי בנושא זה. ההתמודדות עם הפערים הקיימים 

והן מפאת  היקפם הרחב של הפערים,  הן מפאת  במגזר הלא־יהודי מורכבת במיוחד, 

משרד  לדעת  והבנייה".  התכנון  מבחינת  זה  במגזר  היישובים  של  הייחודיים  ההיבטים 

מבקר המדינה, "על הממשלה לגבש תכנית ייעודית שתתמודד עם פערי המקלוט במגזר 

במהלך  הפערים  צמצום  לידי  שיביאו  ותקציביות  תכנוניות  החלטות  ולקבל  הלא־יהודי, 
השנים הבאות".79

מרכזי	הפעלה	לשעת	חירום	ברשויות	הערביות

לבנון  במלחמת  ותפקודו  העורף  היערכות  בנושא  המדינה  מבקר  של  המיוחד  הדו"ח   ●

השנייה )2007(80 קובע כי מתוך 118 רשויות מקומיות שבתחום טיפולו של מל"ח פיקוד 

הצפון, ב-35 רשויות, רובן מהמגזר הלא־יהודי, לא היה מרכז הפעלה. רשויות מקומיות ציינו 

כי הסיבות לכך היו, בין היתר, היעדר מקלטים או היעדר מרחבים מוגנים, היעדר שטחים 
מתאימים לבנייה ומחסור בתקציבים לבנייתם.81

מבקר המדינה 2007, )הערה 41 לעיל(, עמ' 455.  77

שם, עמ' 488.  78

שם, עמ' 489.  79

שם.  80

שם, עמ' 494. חשוב להדגיש פעם נוספת שהמינוח "מגזר לא־יהודי" מופיע במקור.  81
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דו"ח מבקר המדינה לשנת 2010 מציין כי בסוף שנת 2010 עדיין לא היה ל-27 רשויות   ●

מקומיות מרכז הפעלה )יותר ממחציתן במגזר הערבי( וכי משרד הפנים לא שריין תקציב 
להשלמת בנייתם של מרכזי הפעלה ברשויות אלה.82

קציני	ביטחון	ברשויות	המקומיות

היערכות   —  2010 לשנת  המקומי  בשלטון  ביקורת  על  דו"חות  המדינה,  מבקר  דו"ח  מתוך 
ומוכנות של הרשויות המקומיות לעתות חירום:83

ב-23 רשויות מקומיות )מהן 19 במגזר הלא־יהודי( ממלאים את תפקיד הקב"ט עובדים   ●

שלא נבחרו במכרזים, לרובם אין הכישורים המתאימים לתפקיד ומשרד הפנים לא אישר 

את העסקתם בתפקיד. בידי משרד הפנים אין נתונים על ההשכלה של כלל הקב"טים 

ברשויות המקומיות, על הכשרתם ועל הרקע הביטחוני שלהם.84 בעניין זה השיב ראש 

רח"ל למבקר המדינה: "מעמד קצין הביטחון ברשויות המקומיות הלא־יהודיות נמוך ביותר; 

אין לו רקע מתאים והוא גם לא השתתף בהכשרה מתאימה".

בתפיסת תפקידו  שינוי  מחייב  "הנושא  המדינה:  למבקר  בתשובתו  הפנים מסר  משרד   

של הממונה על החירום והביטחון ברשות המקומית; על פי חוק, אין חובה למנות 'ממונה 

חירום וביטחון' ברשות המקומית, לכן יש לא מעט רשויות )בעיקר במגזר הערבי( שבגלל 

בעיות תקציב לא ממנות אחראי לנושא". עוד מסר משרד הפנים: "בימים אלו מתבצעת 

עבודת מטה בשיתוף המשרד, רח"ל, פיקוד העורף וגורמים נוספים להפוך את המשרה 

לסטטוטורית" ובמסגרת זו ייקבעו גם תחומי האחריות והעיסוק של קצין הביטחון, המבנה 

הארגוני ברשות המקומית ודרישות התפקיד.

הממונה על האגף לחירום במשרד הפנים מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה: "בתקן   

של מרבית הרשויות המקומיות במגזר הלא־יהודי — המשתתפות בתכניות הבראה — לא 

נכללת משרה של קצין ביטחון, מכיוון שמשרד הפנים נוהג שלא לאשרה בגלל מצבה 
הכלכלי של הרשות".85

דו"ח מיוחד שכתב דובי גזית )לשעבר מנהל אגף החירום במשרד הפנים ומנכ"ל המשרד 

בשנים 2000–2001( שכותרתו "מעמד הממונה על שירותי החירום ברשויות המקומיות" כולל 
כמה נקודות מרכזיות הנוגעות לרשויות המקומיות הערביות:86

מבקר המדינה 2010 )הערה 2 לעיל(.   82

שם.  83

שם, עמ' 6.  84

שם, עמ' 32.  85

הפעולה,  להמשך  והצעות  מצב  תמונת  המקומיות:  ברשויות  החרום  שרותי  על  הממונה  מעמד  גזית,  ד'   86
www.2all.co.il/.../Files_211362_(2587).pdf :2011-אפריל 2011. הדו"ח פורסם ב-2005 ועודכן ב
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על  נוסף  והביטחון,  החירום  שירותי  על  הממונה  על  מוטלות  רבות  מקומיות  ברשויות   ●

תפקידו, משימות נוספות שאינן קשורות לנושאי חירום וביטחון. עובד זה מוצא את עצמו 

גם אחראי לנושאים כגון רכש, בטיחות בדרכים, פיקוח וכדומה. ראש הרשות מטיל עליו 

לפנייתו.  לסרב  יכול(  אינו  )או  רוצה  אינו  הביטחון  על  והממונה  האלה  המשימות  את 

חלק מן הממונים אף רואים פנייה זו מצד ראש הרשות מעין הבעת אמון אישית בהם 

וביכולותיהם.

התפקיד של הממונה על החירום והביטחון אינו מאויש ב-19 רשויות מקומיות ערביות.  ●

"מן הראוי לתת תשומת לב מיוחדת לנעשה במגזר הערבי. ברשויות רבות תפקיד הממונה   ●

אינו מאויש וברבות אחרות התפקיד מאויש באופן חלקי. הוכח כי הן בתחום אירועי חירום 

או אסונות טבע והן בתחומים נוספים נדרשת מוכנות והתכוננות של הרשות המקומית. 

אירועים מסוג זה אינם מבחינים בין אתרים ובין מגזר זה או אחר, ויש לבחון את הדרכים 

צעדים  מספר  נעשו  אלו.  אתגרים  עם  להתמודד  היכולת  להשגת  הנדרשות  והפעולות 

בין המופקדים על הנושא בחלק מהרשויות במגזר  והמודעות  שמטרתם הגברת הידע 

הערבי אך צעדים אלו הן בגדר 'סנונית ראשונה' ותחייב, לדעתי, מהלך כולל על פי תכנית 

מסודרת".

מחסני	חירום

מתוך דו"ח מבקר המדינה, היערכות ומוכנות של הרשויות המקומיות לעתות חירום — דצמבר 
87:2011

על פי הנחיות הג"א ונוהלי פס"ח )פינוי, סעד, חללים(, מחסן החירום ברשות המקומית   ●

אמור להכיל ציוד המיועד למלחמה ולמצבי חירום, ובכלל זה: ציוד ליחידות פיקוד העורף, 

ציוד לפס"ח ולמל"ח )משק לשעת חירום(.

מהן   13( מקומיות  רשויות  ב-17   ,2011 לפברואר  המעודכנים  הפנים  משרד  נתוני  לפי   ●

מהמגזר הלא־יהודי( אין כלל מחסני חירום. עוד העלתה הבדיקה כי לרשויות רבות אין 

ציוד חירום בסיסי: ל-47 רשויות מקומיות אין גנרטור במרכז ההפעלה )כמחציתן במגזר 

המוחלט  )רובן  חפ"ק  נגרר  לערכת  תאורה  ערכת  אין  מקומיות  רשויות  ול-52  הערבי( 

ברשויות במגזר הערבי(, אשר בהיעדרה לא ניתן להפעילו בחשכה. 

משרד הפנים מסר בתשובתו כי בשנת 2011 יתוקצבו עשרה מחסנים בסכום של 1.3   ●

מיליוני ש"ח ובשנת 2012 יתוקצבו הנותרים; בשנת 2013 יהיו בכל הרשויות המקומיות 

בארץ מחסנים לציוד חירום. עם זאת הוסיף משרד הפנים כי הקמת המחסנים מותנית 

במציאת קרקע מתאימה לנוכח המחסור בקרקעות להקמת המחסנים, בעיקר ברשויות 

הערביות, ויש צורך בהתערבות מינהל מקרקעי ישראל להקצאת קרקעות למטרה זו.

מבקר המדינה 2010 )הערה 2 לעיל(.   87
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משרד מבקר המדינה העיר למשרד הפנים כי בהיותו הגוף ה"ְמַאְסֵדר", עליו להקצות את   ●

המשאבים הנדרשים להקמת מחסני חירום ב-17 הרשויות שבהן אין מחסן כזה, תוך מתן 

עדיפות ליישובים השוכנים בקו העימות, ולאחר מכן להקצות כספים לרשויות המקומיות 

חסרות אמצעים כדי שיוכלו לקנות ציוד חירום, וזאת לפי סדרי עדיפויות שיתחשבו בין 
היתר באזור שבו שוכנות הרשויות ובמצבן החברתי-כלכלי.88

תקציב	משרד	הפנים	לנושא	מל"ח

מתוך הדו"ח המיוחד של מבקר המדינה בנושא היערכות העורף ותפקודו במלחמת לבנון 
השנייה )2007(:89

בסעיף 248א לפקודת העיריות נקבע: "לפני שנת כספים יכין שר הפנים, בהתייעצות עם   ●

הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, תכנית לשנת הכספים הבאה לרכישת ציוד ולהקמת 

מבנים לצורכי המשק לשעת חירום". עוד נקבע כי "שר האוצר יעביר לשר הפנים, בכל 

שנת כספים, סכום מאוצר המדינה, שהוא מחצית סך כל אומדני ההוצאות המאושרות 

בתכנית כאמור; שר הפנים יחליט על חלוקתו של הסכום האמור בין הרשויות המקומיות 

הנוגעות בדבר".

להלן נתונים בדבר הסכומים שהקצה משרד הפנים בשנים 2002–2006 לכלל הרשויות   ●

המקומיות להיערכותן לעתות חירום.

 לוח 5: תקציב משרד הפנים להיערכות לחירום לשנים 2002–2006 
)במיליוני שקלים(

20022003200420052006הסעיף

9.6710.11000ביטחון

0.900.64000קו העימות

1.100.61000מל”ח	במגזר	הערבי

1.942.012.625.813.38הגנה מרחבית

5.630.65000מענק קו עימות

3.38*19.2414.022.625.81סה”כ

ציוד מל"ח  ברכישת  מידי  לסיוע  נוספים  מיליון ש"ח   5 הוקצו  ואחריה  לבנון השנייה  במהלך מלחמת   *
לרשויות ערביות בצפון.

מבקר המדינה 2010 )הערה 2 לעיל(, עמ' 35.  88

מבקר המדינה 2007 )הערה 41 לעיל(.  89
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מבקר המדינה 2010 )הערה 2 לעיל(, עמ' 494.  90

http://www.  ,2012 בספטמבר   2  ,MYNET הערבי",  במגזר  לקויה  היערכות  העורף:  "הגנת  פלג,  נ'   91
mynet.co.il/articles/0,7340,L-4275236,00.html

http://www.mhh.org.il/hed_hamatmid/718.htm  92

מהנתונים בלוח עולה כי בשנים האמורות קטנו התקציבים שהקצה משרד הפנים לנושא   ●

פעילות  לקידום  התקציב  לחלוטין  נמחק   2006–2004 ובשנים  בקירוב  ב-82%  החירום 

מל"ח ברשויות הערביות. 

באפריל 2005 השיב משרד הפנים כי בשנים 2004 ו-2005 ביטל משרד האוצר את תקציבי   ●
הפיתוח של משרד הפנים ולכן אין תקציב להצטיידות הרשויות המקומיות למל"ח.90

ממכלול הדו"חות והפרסומים מצטיירת תמונה קשה של מצב ההיערכות לחירום ברשויות 

המקומיות הערביות, מצב שהוא תולדה של הזנחה היסטורית מצד השלטון המרכזי לצד 

תפקוד לקוי של השלטון המקומי. על כך יש להוסיף את הרגישות מעצם הממשק בין האזרחים 

הערבים והרשויות המקומיות הערביות לבין גופי השלטון המרכזי, הנתפסים כ"צבאיים". השר 

להגנת העורף דאז, אברהם דיכטר, אמר עם כניסתו לתפקיד בחודש ספטמבר 2012 בסיור 

רשויות מקומיות  על ההיערכות של מספר  "סקירה מדאיגה  כי שמע  באזור הצפון  שערך 

ערביות. באחת הרשויות מסרבים להכניס את אנשי פיקוד העורף לשם תיאומים... מנהיגות 

מקומית אחראית היא המפתח למיגון ולמוכנות העורף... רשות חלשה, שתדע לשתף פעולה, 

תקבל יד חזקה מושטת לעזרה. מה שלא קיים בשגרה, לא יעבוד בחירום. ההכנה לחירום 

חייבת להתבצע עכשיו, בשגרה".91 

עם זאת ניתן להצביע על מאמצים שנעשו לשיפור המצב בשנים האחרונות ועל התקדמות 

בהיערכות הרשויות הערביות: 

ביטחון מהרשויות  קציני  עם  הפנים  חירום במשרד  לשירותי  האגף  מנהל  בפגישה של   ●

הערביות בנושא ההיערכות לחירום הוצגה ביוני 2011 התקדמות בנושא ההיערכות לחירום 

לערכות  לגנרטורים,  למרכזי ההפעלה,  החירום,  הנוגע למחסני  בכל  ברשויות הערביות 

חפ''ק )חוליית פיקוד קדמית( ולתאורה. לדברי ראש האגף: "30% מתקציב הביטחון של 

ברשויות  בקרקעות,  מחסור  של  בעיות  בגלל  ערביות.  לרשויות  מוקצה  לרשויות  האגף 

 ,matching-רבות אין כלל מחסני חירום. המשרד לפיתוח הנגב והגליל מסייע בשיטת ה

ובשנת 2011 קמו שישה מחסנים, ובשנת 2012 יקומו עד עשרה מחסנים. ברשויות רבות 

ובעקשנות  מתעורר  הערבי  שהמגזר  לציין  חשוב  אבל  חירום/ביטחון,  ממונה  כלל  אין 

ובמסירות משרד הפנים דואג להיות בקשר עם ראשי רשויות, 'לטפטף' להם את חשיבות 

העניין, להביא אותם למודעות שדאגה לביטחון התושבים היא חשובה כמו כל דבר אחר 

ובעצם היא יכולה להוות שיקול אם לבחור בראש הרשות או לא ]...[".92 גם פיקוד העורף 

ורשות החירום הלאומית הגבירו את פעילותם לשיפור המוכנות וההיערכות של הרשויות 

הערביות. פעילויות אלה כוללות התקנת מערכות אזעקה בכל היישובים הערביים, גיוס 
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כוח אדם ערבי למטה מפקדת פיקוד העורף, תרגום חומרי הדרכה מקצועיים והתאמתם 

לאוכלוסייה הערבית, פרסום חומרי הדרכה בשפה הערבית באתר האינטרנט של פיקוד 

העורף ובאמצעות הדואר לבתי התושבים, פעילויות הדרכה לאוכלוסייה )בעיקר במוסדות 

חינוך(, הקמת יחידות קישור לרשויות הממשלה בחלק מהרשויות הערביות, הקמת צוותי 

חילוץ בארבעה אזורים שבהם ריכוז גבוה של אוכלוסייה ערבית, סיור לבדיקת מוכנותם 

והשתתפות  ותרגילים  הכשרות  הערבית,  בחברה  מיוחדים  צרכים  לבעלי  מוסדות  של 
בתהליכי הכשרה למערכים מקצועיים ברשויות ערביות.93

פעילותם	של	ארגוני	החברה	האזרחית	בתחום	החירום	ברשויות	המקומיות	הערביות

ככלל, פעילותם של ארגוני החברה האזרחית בחברה הערבית מועטה בהשוואה לפעילותם 

בחברה היהודית94 ומעטים גם הארגונים הפעילים בתחום החירום. דוגמה לכך בלטה במהלך 

מלחמת לבנון השנייה: ארגונים אזרחיים וחברות מסחריות נכנסו לחלל שהותירו הממשלה 

והרשויות המקומיות, וסיועם כלל הספקת מזון, ציוד לחירום ותרופות, פינוי נפגעים, סיוע נפשי 

ועוד. איחוד הקהילות היהודיות יזם מבצע חירום )Israel Emergency Campaign( וציין כי הוא 

פינה 17,000 ילדים מקו העימות, סיפק תאורת חירום, העביר אלפים ממרכזי קליטה בצפון 

יכלו לעזוב את האזור  ולבעלי מוגבלויות שלא  ועוד לקשישים  וסיפק תרופות, מזון, מזגנים 

בכוחות עצמם. עם זאת, תושבים ערבים בכרמיאל וביישובים אחרים טענו כי חלק מהעמותות 

סייעו רק באופן חלקי לתושבים הערבים ועמותות אחרות לא סייעו כלל.95 

מרכז  ובהן  המלחמה  במהלך  הערבית  באוכלוסייה  לטפל  החלו  אחדות  ערביות  עמותות 

אלטפולה ועמותת סאוט אל־עאמל. עיקר עבודתן היה בסיוע נפשי, בסיוע משפטי ובסנגור 

אד־הוק  הגליל תכנית  יזמה עמותת  היתר  בין  היהודיים התורמים.  והארגונים  מול הרשויות 

שנועדה לקשר בין המשרדים הממשלתיים לבין הרשויות המקומיות הערביות כדי להעביר 

להן משאבים חסרים במהירות וביעילות. תכנית זו הופסקה מיד עם תום הלחימה. בעקבות 

מלחמת לבנון השנייה, שחשפה את עומק המחדל במצב המוכנות לחירום ברשויות הערביות, 

הוקם ארגון מובאדרה )יוזמה( כדי לעסוק בהיערכות של היישובים הערביים לשעת חירום. 

הארגון היה מעין קואליציה של ארגוני חברה אזרחית ערביים, שפעלו תחת קורת הגג של ועד 
ראשי הרשויות המקומיות הערביות. מובאדרה פעל כמה שנים והפסיק לפעול בשנת 96.2011

מכתב מדובר צה"ל מיום 7 בינואר 2013 הכולל מידע על שינויים מרכזיים במוכנות היישובים הערביים   93
לשעת חירום בשנים האחרונות.

א' גאנם וא' זידאן, תרומה והתנדבות חברתית בחברה הערבית-הפלסטינית בישראל. באר־שבע: המרכז   94
לחקר המגזר השלישי, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב, 2000.

מ' בבלי, פ' רדאי, א' דבוש וה' איתן, אזרחים בחזית - דו"ח לסיכום כשלי הטיפול בעורף במלחמת לבנון   95
השנייה מנקודת מבט אזרחית. ירושלים: שתי"ל וכוכב הצפון, 2008. 

שם.  96
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בעקבות המלחמה החלה עמותה ששמה הקואליציה הישראלית לטראומה לפעול בעשרות 

ההיערכות  לפיתוח  פועלת  העמותה  ערביים.  יישובים  עשרה  בהם  הארץ,  ברחבי  יישובים 

לחירום של צוותי הרשויות המקומיות בעיקר בתחום הסיוע הנפשי. בנוסף החל לפעול בשנים 

האחרונות בנצרת מרכז חוסן המאגד פעילויות של מגוון גופים ממשלתיים, רשויות מקומיות 

וארגוני חברה אזרחית. 

ואת  השונים  היבטיו  על  בישראל  לחירום  האזרחית  המוכנות  מערך  את  תארנו  זה  בפרק 

תפיסת ההפעלה שלו בעתות שגרה ובעתות חירום במבט משווה למערכי חירום במדינות 

אחרות בעולם. הפרק הציג את הבסיס החוקי למערך החירום, את ההתפתחויות בתפיסותיו 

ובתפקודו במהלך השנים ואת הגופים המרכזיים הנכללים כיום במערך המוכנות האזרחית 

לחירום. חלקו העיקרי של הפרק הוקדש לרמת המוכנות של הרשויות המקומיות בכלל ושל 

הרשויות הערביות בפרט, כפי שעולה מדו"חות רשמיים של מבקר המדינה, של ועדות הכנסת 

ושל גורמים נוספים בחזית האזרחית.
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שאלות המחקר א. 
המחקר נועד לבחון את רמת המוכנות של הרשויות המקומיות הערביות למצבי חירום על 

פי שתי שאלות: 

ואסונות  )מלחמות  למיניהם  חירום  למצבי  הערביים  היישובים  של  המוכנות  רמת  מהי   .1

טבע(?

מהם הגורמים המשפיעים על היערכות היישובים הערביים למצבי החירום השונים?  .2

מדגם המחקר ב. 
במחקר השתתפו 145 מרואיינים המייצגים שלוש קבוצות:

נבחרי	ציבור	ועובדים	בכירים	ברשויות	המקומיות	— הקבוצה כללה 128 עובדים בכירים  	.1

מ-24 רשויות מקומיות ערביות. בכל רשות מקומית נבחרו שישה בעלי תפקידים: ראש 

הראשות או סגנו )19(, הגזבר או המנכ"ל )22(, קצין הביטחון )20(, מנהל מחלקת החינוך 

)22(, מנהל מחלקת הרווחה )23(, מהנדס הרשות )22(. 

במקביל נערכו ראיונות עם כמה עובדים בכירים ברשויות מקומיות יהודיות כדי ללמוד   

נכללו  לא  אלה  ראיונות  חירום.  למצבי  המקומיות  הרשויות  מוכנות  נושא  את  לעומקו 

במדגם. 

11 בעלי תפקידים: ראש  בעלי	תפקידים	בכירים	בגופים	ממשלתיים	— הקבוצה כללה   .2

רשות החירום הלאומית )רח"ל( במשרד להגנת העורף,97 ראש יחידת תיאום והיערכות 

מחוזות ברח"ל, מנהל מחוז הצפון של רח"ל, מנהל מחוז הדרום של רח"ל, מנהל אגף 

כוח  פריסת  ותכנון  רפואה בקהילה  היערכות  החירום במשרד הבריאות, מנהלת תחום 

אדם בשעת חירום במשרד הבריאות, ראש ענף רפואה בקהילה בפיקוד העורף, ראש 

מדור רפואה בקהילה בפיקוד העורף, קצין החברה הערבית בפיקוד העורף, מנהל מחוז 

חיפה במשרד הפנים וקצין הביטחון של מחוז הצפון במשרד החינוך.

ארגוני   של  מנהלים  חמישה  כללה  הקבוצה   — האזרחית	 החברה	 ארגוני	 של	 מנהלים	 	.3

החברה האזרחית הפועלים בתחום החירום: אגודת הגליל — האגודה הערבית הארצית 

למחקר ושירותי בריאות; הקואליציה הישראלית לטראומה; קרן הידידות; ארגון מובאדרה; 

עמותת אינגאז. בנוסף רואיין יו"ר איגוד הקב"טים. 

המתודולוגיה 3

לאגף  )רח"ל(  הלאומית  החירום  רשות  לחירום הפכה  להיערכות  שינויים במערך הממשלתי  במסגרת   97
במשרד להגנת העורף. 
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האוכלוסייה,  הרכב  על שלושה משתנים:  היישובים המשתתפים במחקר הסתמכה  בחירת 

האזור הגאוגרפי וסוג היישוב: 

באוכלוסייה  האתנית-דתית  החלוקה  את  מייצג  המחקר  מדגם  	— האוכלוסייה	 הרכב	 	●

הערבית: מוסלמים, דרוזים, נוצרים ובדואים. 

גאוגרפים  אזורים  בשלושה  מרוכזת  בישראל  הערבית  האוכלוסייה   — הגאוגרפי	 האזור	 	●

מרכזיים: כ-55% מהערבים מתגוררים באזור הצפון, כ-30% באזור המרכז וכ-15% באזור 

הדרום. מדגם המחקר מייצג יחס זה.

)מועצות  קטנים  יישובים  )עיריות(,  גדולים  יישובים  כלל  המחקר  מדגם   — היישוב	 סוג	 	●

מקומיות( ויישובים במועצות אזוריות.

לוח 6 מציג את מאפייני היישובים שנבחרו למחקר לפי מחוז, מעמד מוניציפלי, דירוג חברתי-

כלכלי, גודל האוכלוסייה, חלוקה אתנית-דתית, ממוצע השכר ושיעור השכירים המשתכרים 

פחות משכר המינימום. 

לוח 6: מאפייני היישובים הערביים שנכללו במחקר98

המעמד	המחוזהיישוב

המוניציפלי

הדירוג	

החברתי-

כלכלי

גודל	

האוכלוסייה	

)באלפים(

חלוקה	אתנית-

דתית

השכר	

הממוצע	

)בשקלים(

שיעור	

המשתכרים	

פחות	משכר	

המינימום

 אום

אל־פחם

100% 247.4עירייהחיפה

מוסלמים

4,39758.0%

 באקה 

אל־גרבייה

100% 325.8עירייהחיפה

מוסלמים

5,11547.5%

מועצה המרכזג’לג’וליה

מקומית

38.7 100%

מוסלמים

4,08358.5%

 דאלית 

אל־כרמל

מועצה חיפה

מקומית

96.7% דרוזים, 15.7---

3% מוסלמים, 

0.2% נוצרים

4,85650.6%

מועצה הצפוןדבוריה

מקומית

39.1 100%

מוסלמים

4,74351.4%

מועצה הדרוםחורה

מקומית

117.5 100%

מוסלמים

4,71748.8%

המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הרשויות המקומיות בישראל, 2010, ירושלים, 2012.   98
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המעמד	המחוזהיישוב

המוניציפלי

הדירוג	

החברתי-

כלכלי

גודל	

האוכלוסייה	

)באלפים(

חלוקה	אתנית-

דתית

השכר	

הממוצע	

)בשקלים(

שיעור	

המשתכרים	

פחות	משכר	

המינימום

100% 422.9עירייההמרכזטירה

מוסלמים

5,00849.7%

100% 329.3עירייההצפוןטמרה

מוסלמים

4,08657.2%

מועצה הצפוןירכא

מקומית

98.8% דרוזים, 315.0

1.1% מוסלמים, 

0.1% נוצרים

4,86552.1%

בתחום הצפוןכמאנה99

המועצה 

האזורית 

משגב

61.3 100%

מוסלמים

9,59936.7%

מועצה הצפוןכעבייה

מקומית

24.5 100%

מוסלמים

4,50054.9%

מועצה הצפוןכפר יאסיף

מקומית

3.3% דרוזים, 48.8

 44.3%

מוסלמים, 

52.4% נוצרים

4,64054.9%

100% 319.4עירייההמרכזכפר קאסם

מוסלמים

4,55552.0%

מועצה הדרוםלקייה

מקומית

19.9 100%

מוסלמים

4,36054.4%

מועצה הצפוןמג’אר

מקומית

320.2 20.6%

מוסלמים,

21.4% נוצרים,

58.0% דרוזים

4,40156.5%

 מג’ד

אל־כרום

מועצה הצפון

מקומית

--13.8 99.9%

מוסלמים

4,28353.4%

הנתונים על הדירוג החברתי-כלכלי, השכר הממוצע ושיעור המשתכרים פחות משכר המינימום נוגעים   99
למועצה האזורית משגב.
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המעמד	המחוזהיישוב

המוניציפלי

הדירוג	

החברתי-

כלכלי

גודל	

האוכלוסייה	

)באלפים(

חלוקה	אתנית-

דתית

השכר	

הממוצע	

)בשקלים(

שיעור	

המשתכרים	

פחות	משכר	

המינימום

69.5% 473.0עירייההצפוןנצרת

מוסלמים, 

30.5% נוצרים

4,81252.1%

94.4% 226.3עירייההצפוןסח’נין

מוסלמים,

5.6% נוצרים

4,41556.3%

מועצה חיפהפרדייס

מקומית

35.5 100%

מוסלמים

4,39254.2%

100% 219.2עירייההמרכזקלנסווה

מוסלמים

4,78750.9%

מועצה הצפוןראמה

מקומית

47.3 17.8%

מוסלמים,

50.8% נוצרים,

31.4% דרוזים

4,99552.1

100% 153.1עירייההדרוםרהט

מוסלמים

3,96157.5%

מועצה הצפוןשעב

מקומית

26.0 100%

מוסלמים

4,08557.6%

60.1% 336.9עירייההצפוןשפרעם

מוסלמים,

25.3% נוצרים,

14.6% דרוזים

4,89550.1%

כלי המחקר ג. 
ציבור  נבחרי   — המחקר  קבוצות  שלוש  חברי  עם  מובנה־למחצה  ריאיון  היה  המחקר  כלי 

של  ומנהלים  הממשלתיים  בגופים  בכירים  הערביות,  המקומיות  ברשויות  בכירים  ועובדים 

ארגוני החברה האזרחית. במהלך הראיונות נעשה שימוש בשאלונים שנבנו על בסיס מתווה 

שיצר אלכס אלטשולר,100 תוך פיתוח והתאמה לקבוצות המחקר השונות. השאלונים כללו 

לקבלת  גמר  עבודת  ישראל,  לקראת מלחמה: המקרה של  המקומיות  הרשויות  היערכות  אלטשולר,  א'   100
התואר מוסמך האוניברסיטה, אוניברסיטת חיפה: בית הספר לעבודה סוציאלית, 2008.
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ושאלות פתוחות  ליקרט  סולם  כן/לא, שאלות מדורגות על  דוגמת שאלות  סגורות  שאלות 

שאפשרו להשיב תשובות מורחבות ומעמיקות. בשל ריבוי קבוצות המחקר נוסח לכל קבוצה 

שאלון נפרד; בקבוצת נבחרי הציבור ועובדי הרשויות אף נוסח שאלון נפרד לכל נושא תפקיד 

בהתאם לתפקידו ולתחום אחריותו בנושא החירום.

נבחרי	ציבור	ועובדים	בכירים	ברשויות	המקומיות	 	.1

שאלון	ראש	הרשות	או	סגנו כלל שלושה חלקים: החלק הראשון אסף מידע כללי על  א.	

היישוב והחלק השני בחן את היערכות היישוב למצבי חירום. חלק זה נסב על נתונים 

אלה: הימצאותם של ממ"דים בבתים; קיומם של מקלטים ציבוריים ביישוב; הידע, 

המיומנויות והמשאבים המצויים ברשות למצבי החירום והפעילויות להעלאת מודעות 

הציבור למצבי החירום. החלק השלישי נסב על סוגיות תודעתיות המתעוררות במצבי 

חירום. 

שאלון	הגזבר	או	המנכ"ל כלל שני חלקים: החלק הראשון אסף מידע כללי על היישוב  ב.	

החירום  בנושא  העוסק  האדם  וכוח  החירום  תקציבי  על  מידע  ריכז  השני  והחלק 

ביישוב. 

שאלון	מהנדס	הרשות כלל שלושה חלקים: החלק הראשון אסף מידע כללי על היישוב  ג.	

והחלק השני בחן את היערכות היישוב למצבי חירום. חלק זה נסב על נתונים אלה: 

והפיקוח על כך, קיומם של מקלטים ציבוריים ביישוב, מיגון  הימצאות מיגון בבתים 

בבנייני ציבור, מצב התשתיות ביישוב )כבישים, חשמל, ביוב וכו'( ומידת היערכות היישוב 

למצבי חירום. החלק השלישי נסב על סוגיות תודעתיות המתעוררות במצבי חירום.

שאלון	מנהל	מחלקת	הרווחה כלל ארבעה חלקים: החלק הראשון אסף מידע כללי  ד.	

על מחלקת הרווחה, החלק השני נסב על התקציב הייעודי לתחום החירום במחלקה 

ולכוח האדם העוסק בחירום, החלק השלישי בחן את המשאבים העומדים לרשות 

זו,  כולל מידע על אוכלוסייה  המחלקה לסיוע לבעלי צרכים מיוחדים בעת חירום, 

מקלטים, כוח אדם, ביצוע תרגילים ושיתוף פעולה עם גופים מקומיים וארציים בנושא 

החירום. החלק הרביעי נסב על סוגיות תודעתיות המתעוררות במצבי חירום.

שאלון	מנהל	מחלקת	החינוך כלל ארבעה חלקים: החלק הראשון אסף מידע כללי  ה.	

על מחלקת החינוך. החלק השני התייחס לתקציב הייעודי לתחום החירום במחלקה 

ולכוח האדם העוסק בחירום. החלק השלישי בחן את המשאבים העומדים לרשות 

המחלקה לצורך מתן מענה לאוכלוסיית התלמידים בעת חירום כולל מקלטים, ביצוע 

פעולה עם  ושיתוף  החירום,  לנושא  מודעות התלמידים  והדרכות, העלאת  תרגילים 

וארציים בנושא החירום. החלק הרביעי התייחס לסוגיות תודעתיות  גופים מקומיים 

בהקשר של מצבי חירום.

שאלון	קצין	הביטחון כלל ארבעה חלקים: החלק הראשון אסף מידע כללי על היישוב  ו.	

החירום  ולשירותי  לתקציב  התייחס  השני  החלק  המקצועית.  והכשרתו  העובד  ועל 
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ביישוב. החלק השלישי בחן את היערכות היישוב למצבי חירום כולל מקלטים, מחסן 

חירום, מערכת אזעקה וכריזה, מרכז מידע, השתלמויות לממונים על הביטחון ברשות, 

תכנית קליטה ופינוי, ביצוע תרגילים, מענה לאוכלוסייה בכלל ולבעלי צרכים מיוחדים 

הרביעי  החלק  החירום.  בנושא  וארציים  מקומיים  גופים  עם  פעולה  ושיתוף  בפרט, 

התייחס לסוגיות תודעתיות בהקשר של מצבי חירום.

נציגים	בכירים	של	גופים	ממשלתיים	— שאלון זה כלל ארבעה חלקים: החלק הראשון  	.2

דן במידע על התפקיד, והחלק השני בחן את הפעולות הנעשות ביישוב, את האחריות 

לכך ואת המשאבים המוקצים ליישובים בכלל וליישובים הערביים בפרט. החלק השלישי 

סקר את שיתוף הפעולה של הגוף הממשלתי עם גופים מקומיים וארציים בנושא החירום 

והחלק הרביעי נסב על סוגיות תודעתיות המתעוררות במצבי חירום.

מנהלים	של	ארגוני	חברה	אזרחית	— שאלון זה כלל ארבעה חלקים: החלק הראשון אסף  	.3

מידע כללי על העמותה, החלק השני סקר את תחומי הפעילות של העמותה בעתות 

חירום, החלק השלישי בחן את שיתוף הפעולה של העמותה עם גופים מקומיים וארציים 

בנושא החירום והחלק הרביעי נסב על סוגיות תודעתיות המתעוררות במצבי חירום.

נוסף על הראיונות התבססה התשתית האמפירית של המחקר גם על מקורות ראשוניים כגון 

דו"חות ממשלתיים, תחקירים וקטעי עיתונות שבדקו את מוכנותה של האוכלוסייה הערבית 

וסיכומי  פרוטוקולים  דו"חות,  בחינת  באמצעות  נאסף  נוסף  מידע  חירום.  למצבי  בישראל 

ישיבות, פילוח תקציבים וכדומה. להשלמת התמונה נאסף מידע בסיורים בשטח ובמוסדות 

השונים כדי לעמוד מקרוב על רמת המוכנות לחירום ועל טיבה. 

משתני המחקר ד. 
להלן המשתנים המרכזיים שנבחנו במחקר )המשתנים מוצגים על פי סדר הופעתם בפרק 

הממצאים, תחת כותרתו של תת־הפרק שבו הם מופיעים(:

התשתיות הפיזיות לחירום ביישובים הערביים  
שירותי	החירום	הכלליים	ביישובים	הערביים:  	●

משתנה כללי שעניינו הימצאות שירותי החירום הבאים ביישוב: כבאות, משטרה, מגן   

דוד אדום, קופת חולים, בית חולים ומוקד רפואה דחופה. ערכי המשתנה הם: 0 = לא 

קיים, 1 = קיים.

מקלטים	ציבוריים	ומקלטים	במוסדות	חינוך	ביישובים	הערביים:	 	●

מקלטים ציבוריים: ערכי המשתנה הם: 0 = לא קיים, 1 = קיים.  

מקלטים בבתי הספר: ערכי המשתנה הם: 0 = לא קיים, 1 = קיים.  

קיבולת המקלטים: משתנה הבוחן את קיבולת המקלטים בהתאם לגודל המקלט;   

נוסחת החישוב קובעת שבכל מטר מרובע ניתן לאכלס שני תלמידים.
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שימוש דו־תכליתי במקלטים בבתי הספר: ערכי המשתנה הם: 0 = לא, 1 = כן.  

מוכנות  את  הבוחן  כללי  משתנה  חירום:  למצבי  הספר  בבתי  המקלטים  מוכנות   

פיזי,  מצב  ציוד,  מרכיבים:  בכמה  התמקדות  תוך  לחירום  הספר  בבתי  המקלטים 

נגישות לתלמידים ונגישות לבעלי צרכים מיוחדים. המשתנים נמדדו על סולם ליקרט 

כי  לציין  חשוב  מאוד(.  גבוהה  מוכנות   =  5 מאוד,  נמוכה  מוכנות   =  1( דרגות   5 בן 

המרואיינים התבקשו לתת ציון לכל אחד מהמרכיבים. 

מחסני	חירום	ביישובים	הערביים	—	ציוד	ותחזוקה: 	●

מחסני חירום: ערכי המשתנה הם: 0 = לא קיים, 1 = קיים.  

מוכנות מחסני החירום למצבי חירום: משתנה כללי הבוחן את מוכנות מחסני החירום   

וציוד. המשתנים  למצבי חירום תוך התמקדות בכמה מרכיבים: תחזוקה, מצב פיזי 

נמדדו על סולם ליקרט בן 5 דרגות )1= מוכנות נמוכה מאוד, 5 = מוכנות גבוהה מאוד(. 

המרואיינים התבקשו לתת ציון לכל אחד מהמרכיבים. 

מערכות	אזעקה	ביישובים	הערביים	—	פריסה,	תקינות	ותחזוקה: 	●

מערכת אזעקה: ערכי המשתנה הם: 0 = לא קיימת, 1 = קיימת.  

מוכנות ותקינות האזעקה: ערכי המשתנה הם: 0 = לא תקינה, 1 = תקינה.  

פריסה גאוגרפית נכונה: משתנה הבוחן את הפריסה הגאוגרפית של האזעקה ואת   

יכולתה לשרת את כל התושבים באופן מיטבי. ערכי המשתנה הם: 0 = הפריסה אינה 

משרתת את כל התושבים, 1= הפריסה משרתת את כל התושבים.

שטחים	ייעודיים	לקליטת	נפגעים: 	●

שטח לריכוז חללים: משתנה הבוחן אם הגדירה הרשות שטח לריכוז חללים במצבי   

חירום. ערכי המשתנה הם: 0 = לא, 1= כן.

שטח לקליטת נפגעים: משתנה הבוחן אם הגדירה הרשות שטח לקליטת נפגעים   

במצבי חירום. ערכי המשתנה הם: 0 = לא, 1= כן.

שטח  הרשות  הגדירה  אם  הבוחן  משתנה  נפגעו:  שבתיהם  אנשים  לקליטת  שטח   

לקליטת אנשים שבתיהם נפגעו במצבי חירום. ערכי המשתנה הם: 0 = לא, 1= כן.

ציוד	מיגון	לעובדי	הרשות: 	●

הצטיידות מחלקת הרווחה לעבודה בחירום: ערכי המשתנה הם: 0 = לא, 1= כן.  

תשתיות	פיזיות: 	●

מצב התשתיות: משתנה הבוחן את מצב התשתיות הפיזיות ביישוב, כולל כבישים,   

חשמל, מים, ביוב ועוד על סולם ליקרט בן 5 דרגות )1 = לא טוב כלל, 5 = טוב מאוד(. 

מוכנות התשתיות למצבי חירום: משתנה הבוחן את מוכנות התשתיות ביישוב למצבי   

חירום )דרכי גישה, ברזי הסנקה לכיבוי אש, רוחב הכבישים וכו'( על סולם ליקרט בן 5 

דרגות )1= לא ערוך כלל, 5 = ערוך במידה רבה מאוד(. 
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חיבור מחלקות ההנדסה למערכות .G.I.S )מערכות מידע גאוגרפיות(: ערכי המשתנה   

הם: 0 = לא, 1 = כן.

מפות לחיבורי מים וחשמל: משתנה הבוחן אם יש במחלקת ההנדסה מפות לחיבורי   

המים והחשמל ביישוב. ערכי המשתנה הם: 0 = לא, 1 = כן.

מיגון	מבנים: 	●

שיעור הבתים הפרטיים הממוגנים ביישוב: בחלק מהיישובים פילחו מנהלי מחלקות   

ההנדסה את שיעור הבתים הממוגנים לבתים שבהם מקלטים פרטיים )לפני 1992( 

ובתים שבהם ממ"דים )אחרי 1992(, ובחלק מהיישובים צוין השיעור הכללי של בתים 

בעלי מיגון, ללא חלוקה. ערכי המשתנה: 0 = לא, 1 = כן.

בנייני ציבור ממוגנים: משתנה הבוחן את שיעור בנייני הציבור הממוגנים כגון בניין   

העירייה, בתי הספר, המתנ"ס וכו'. ערכי המשתנה הם: 0 = בחלקם, 1 = בכולם.

התשתיות הארגוניות לחירום ביישובים הערביים  
תכניות	פינוי	וקליטה: 	●

קיום תכנית לפינוי ולקליטה של אוכלוסייה במצבי חירום: ערכי המשתנה הם: 0 = לא   

קיימת, 1 = קיימת.

הם: המשתנה  ערכי  חירום:  במצבי  אוכלוסייה  של  ולקליטה  לפינוי  התכנית  עדכון    

0 = לא, 1 = כן.

קיום תכנית לפינוי ולקליטה של אוכלוסיות מיוחדות במצבי חירום: ערכי המשתנה   

הם: 0 = לא קיימת, 1 = קיימת.

עדכון התכנית לפינוי ולקליטה של אוכלוסיות מיוחדות: ערכי המשתנה הם: 0 = לא,   

1 = כן.

מאגרי	מידע: 	●

קיום מאגר מידע על האוכלוסייה ביישוב: ערכי המשתנה הם: 0 = לא קיים, 1= קיים.  

עדכון מאגר המידע על האוכלוסייה ביישוב במהלך השנה: ערכי המשתנה הם: 1 =   

לא מתעדכן, 2 = פעם-פעמיים בשנה, 3 = שלוש עד ארבע פעמים בשנה, 4 = חמש 

פעמים בשנה ויותר.

קיום מאגר מידע על אוכלוסיות מיוחדות ביישוב: ערכי המשתנה הם: 0 = לא קיים,   

1 = קיים.

עדכון מאגר המידע על אוכלוסיות מיוחדות ביישוב במהלך השנה: ערכי המשתנה   

 הם: 1 = לא מתעדכן, 2 = פעם-פעמיים בשנה, 3 = שלוש עד ארבע פעמים בשנה,

4 = חמש פעמים בשנה ויותר.
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קיום מאגר בעלי מקצוע החיוניים בשעת חירום: ערכי המשתנה הם: 0 = לא קיים,   

1 = קיים.

= לא מתעדכן,   1 עדכון מאגר בעלי המקצוע במהלך השנה: ערכי המשתנה הם:    

2 = פעם-פעמיים בשנה, 3 = שלוש עד ארבע פעמים בשנה, 4 = חמש פעמים בשנה 

ויותר.

מרכזי	מידע: 	●

קיום מרכז מידע למצבי חירום ביישוב: ערכי המשתנה הם: 0 = לא קיים, 1 = קיים.  

קיום מרכז מידע למצבי חירום ביישוב לבעלי צרכים מיוחדים )כחלק ממרכז המידע   

הכללי או כמרכז בפני עצמו(: ערכי המשתנה הם: 0 = לא קיים, 1 = קיים.

עבודת מרכזי המידע עבור כלל האוכלוסייה ועבור בעלי צרכים מיוחדים בשגרה: ערכי   

המשתנה הם: 0 = לא, 1 = כן. )התשובה "לא" משמעה שמרכזי המידע פועלים רק 

במצבי חירום.(

מטה	חירום	ונוהל	חירום: 	●

קיום מטה חירום ביישוב: ערכי המשתנה הם: 0 = לא קיים, 1 = קיים.  

קיום נוהל חירום ברשות: ערכי המשתנה הם: 0 = לא קיים, 1 = קיים.  

חדר	בקרה	)חדר	מצב(	ומערך	הסברה: 	●

קיום חדר בקרה )חדר מצב( ביישוב: ערכי המשתנה הם: 0 = לא קיים, 1 = קיים.  

של  ועלונים  הסברה  חוברות  שליחת  פעילותו  שעיקר  לציבור  הסברה  מערך  קיום   

קיים,  לא   =  0 הם:  המשתנה  ערכי  ביישוב.  האב  בתי  לכל  בערבית  העורף   פיקוד 

1 = קיים.

פעולות להגברת מודעותו של הציבור למצבי חירום ברשות כגון הצבת שילוט ועלונים   

במבני ציבור. ערכי המשתנה הם: 0 = לא, 1 = כן.

פעולות להגברת מודעותם של התלמידים למצבי חירום ברשות באמצעות הדרכות   

ותרגילים. ערכי המשתנה הם: 0 = לא, 1= כן.

מערך	מתנדבים	לחירום: 	●

קיום מערך מתנדבים לשעת חירום ביישוב: ערכי המשתנה הם: 0 = לא קיים, 1 = קיים.  

מתן הכשרה מקצועית למערך המתנדבים לפעילות בשעת חירום: ערכי המשתנה   

הם: 0 = לא, 1 = כן.

הם:  המשתנה  ערכי  בשנה:  המתנדבים  למערך  המקצועיות  ההכשרות  תדירות    

בשנה,  פעמים  ארבע  עד  שלוש   =  3 בשנה,  פעם-פעמיים   =  2 חד־פעמית,   =  1 

4 = חמש פעמים בשנה ויותר.
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הכשרות, השתלמויות ותרגילי חירום ביישובים הערביים  
בהשתלמויות  הדן  כללי  משתנה  בחירום:  העוסקים  התפקידים  לבעלי  השתלמויות  	●

לבעלי התפקידים שיש להם קשר לחירום, השתלמויות לכלל עובדי הרשות המקומית 

והשתלמויות ייעודיות לעובדי מחלקת הרווחה ולעובדי מחלקת החינוך. ערכי המשתנה 

הם: 0 = לא קיימות, 1 = קיימות.

תדירות השתתפותם של בעלי התפקידים העוסקים בחירום בהשתלמויות: משתנה  	●

כללי הבוחן את תדירות ההשתלמויות הניתנות לכלל בעלי התפקידים שיש להם קשר 

לחירום או שעוסקים בחירום מקרב עובדי הרשות המקומית, וכן השתלמויות ייעודיות 

פעם-  =  1 הם:  המשתנה  ערכי  החינוך.  מחלקת  ולעובדי  הרווחה  מחלקת  לעובדי 

פעמיים בשנה, 2 = שלוש עד ארבע פעמים בשנה, 3 = חמש פעמים בשנה ויותר. 

עריכת תרגילים לבחינת היערכות הרשות, מחלקת הרווחה ומחלקת החינוך למצבי  	●

חירום: ערכי המשתנה הם: 0 = לא, 1 = כן.

תדירות ההשתתפות בתרגילים לבחינת היערכות הרשות למצבי חירום בקרב כלל  	●

הם: ערכי המשתנה  החינוך.  ועובדי מחלקת  הרווחה  עובדי מחלקת   עובדי הרשות, 

1 = פעם-פעמיים בשנה, 2 = שלוש עד ארבע פעמים בשנה, 3 = חמש פעמים בשנה 

ויותר.

שיתוף פעולה בין הרשויות המקומיות הערביות לבין גורמי חירום   
ממשלתיים ואחרים

ואחרים:  חירום ממשלתיים  גורמי  לבין  הרווחה  בין מחלקת  בחינת שיתוף הפעולה  	●

רח"ל ומל"ח )במשרד להגנת העורף(, פיקוד העורף, שירותי הכבאות, משטרת ישראל, 

מגן דוד אדום, קופות החולים, בתי החולים, מוקדי רפואה דחופה, רשויות מקומיות 

אחרות, ארגוני מתנדבים מקומיים וארגוני מתנדבים ארציים. ערכי המשתנה הם: 0 = 

לא קיים, 1 = קיים. חשוב לציין כי המשתנה אינו בוחן את איכות שיתוף הפעולה אלא 

רק את עצם קיומו.

בחינת שיתוף הפעולה בין מחלקת החינוך לבין גורמי חירום ממשלתיים ואחרים: רח"ל  	●

ומל"ח )במשרד להגנת העורף(, פיקוד העורף, שירותי הכבאות, משטרת ישראל, מגן 

דוד אדום, קופות החולים, בתי החולים, מוקדי רפואה דחופה, רשויות מקומיות אחרות, 

ארגוני מתנדבים מקומיים וארגוני מתנדבים ארציים. ערכי המשתנה הם: 0 = לא קיים, 

1 = קיים.

בחינת שיתוף הפעולה בין הממונה על הביטחון )קב"ט( לבין גורמי חירום ממשלתיים  	●

ואחרים: רח"ל ומל"ח )במשרד להגנת העורף(, פיקוד העורף, שירותי הכבאות, משטרת 

רשויות  דחופה,  רפואה  מוקדי  החולים,  בתי  החולים,  קופות  אדום,  דוד  מגן  ישראל, 

מקומיות אחרות, ארגוני מתנדבים מקומיים וארגוני מתנדבים ארציים. ערכי המשתנה 

הם: 0 = לא קיים, 1 = קיים.
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כוח אדם ובעלי תפקידים מקצועיים בתחום החירום ביישובים   
הערביים

ניתן  ביישוב: לכל אחד מחמשת התפקידים  איוש התקנים שהוקצו לנושא החירום  	●

עוזר  החינוך,  במוסדות  הביטחון  קצין  )קב"ט(,  ברשות  הביטחון  קצין  נפרד:  ניקוד 

הביטחון )עב"ט( בבתי הספר, האחראי לתיק החירום במחלקת ההנדסה והאחראי 

לתיק החירום במחלקת הרווחה. ערכי המשתנה הם: 0 = לא, 1 = כן.

הרקע המקצועי של בעלי התפקידים העוסקים בנושא החירום — קצין הביטחון ברשות  	●

)קב"ט( וקצין הביטחון במוסדות החינוך. בעלי תפקידים אשר שירתו בכוחות הביטחון 

)משטרה וצבא( קודדו כבעלי רקע בחירום. ערכי המשתנה הם: 0 = לא, 1 = כן.

בהכשרות  החירום  בנושא  העוסקים  התפקידים  בעלי  חמשת  של  השתתפותם  	●

מקצועיות: קצין הביטחון של הרשות )קב"ט(, קצין הביטחון במוסדות החינוך, עוזר 

והאחראי  ההנדסה  במחלקת  החירום  לתיק  האחראי  הספר,  בבית  )עב"ט(  ביטחון 

לתיק החירום במחלקת הרווחה. ערכי המשתנה הם: 0 = לא, 1 = כן.

שיעור המשרה של חמשת בעלי התפקידים העוסקים בחירום: ערכי המשתנה הם: 	●	

1 = רבע משרה, 2 = חצי משרה, 3 = שלושת רבעי משרה, 4 = משרה מלאה.

רמת המודעות של בעלי התפקידים ביישובים הערביים לנושא   
החירום והשקעת הזמן בו

נושא  מידה  באיזו  הבוחן  משתנה  החירום:  לנושא  התפקידים  בעלי  של  מודעותם  	●

ראש  ובהם  בתחום  העוסקים  התפקידים  בעלי  של  יומם  סדר  על  נמצא  החירום 

הרשות וסגנו, מהנדס הרשות, מנהל מחלקת החינוך, מנהל מחלקת הרווחה וקצין 

הביטחון. בעלי התפקידים התבקשו לדרג את תשובתם על סולם ליקרט בן 5 דרגות 

)1 = במידה מעטה מאוד, 5 = במידה רבה מאוד(.

השקעת הזמן של בעלי התפקידים בנושא החירום: משתנה הבוחן את השקעת הזמן  	●

מהנדס  וסגנו,  הרשות  ראש  ובהם  החירום  בנושא  העוסקים  התפקידים  בעלי  של 

הרשות, מנהל מחלקת החינוך, מנהל מחלקת הרווחה וקצין הביטחון. בעלי התפקידים 

התבקשו לדרג את השקעת הזמן שלהם על סולם ליקרט בן 5 דרגות )1 = מעט מאוד 

מהזמן, 5 = מלוא הזמן(. 

תקציבי החירום ביישובים הערביים  
תקציב החירום: בעלי התפקידים התבקשו לציין אם יש ברשות תקציב חירום ומהם  	●

מקורותיו — משרד הפנים, המשרד להגנת העורף וכו', ומה היה שיעורה של הקצאת 

הרשות לחירום )הג"א ארצי והג"א מקומי(.101 

ראו הערה 50 לעיל.   101
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היערכות היישובים הערביים לשעת חירום על פי דיווחיהם של בעלי   
התפקידים ברשויות המקומיות הערביות

קיום ידע מקצועי ומספק בתחום החירום ברשות המקומית בכלל ובמחלקות החינוך  	●

והרווחה בפרט: ערכי המשתנים הם: 0 = אין, 1 = יש.

היערכות הרשות למצבי חירום: משתנה כללי הבוחן את עמדתם של בעלי התפקידים  	●

כלפי היערכותה של הרשות ושל גורמים בה למצבי חירום — מחלקת החינוך, מחלקת 

הרווחה ומחלקת ההנדסה — ואת יכולתם להתמודד עם אירועי חירום דוגמת אירוע 

ביטחוני ואסונות טבע. ערכי המשתנים הם: 0 = לא, 1 = כן.

כיצד תופסים בעלי התפקידים את יכולת ההתמודדות של בתי הספר עם אסונות  	●

טבע: המשתנה נמדד על סולם ליקרט בן 5 דרגות )1 = מעטה מאוד, 5 = רבה מאוד(. 

לסייע  הרווחה  מחלקת  יכולה  שבה  המידה  את  התפקידים  בעלי  תופסים  כיצד  	●

לקבוצות מיוחדות במצבי חירום: המשתנה נמדד על סולם ליקרט בן 5 דרגות )1 = 

במידה מעטה מאוד, 5 = במידה רבה מאוד(.

הגורמים המעכבים את היערכות הרשות לחירום: המרואיינים התבקשו לציין עבור כל  	●

אחד מהגורמים להלן אם הוא מעכב את היערכות הרשות לחירום: מחסור במתנדבים 

וההנחיות הקשורות אליו, מחסור בנוהל חירום,  נושא החירום  ובכוח אדם, הטמעת 

מחסור בציוד ובמקלטים ומחסור בידע. ערכי המשתנה הם: 0 = לא, 1 = כן.

הגורמים המעכבים את היערכות בתי הספר לחירום: המרואיינים התבקשו לציין עבור  	●

חירום:  בתי הספר למצבי  היערכות  הוא מעכב את  להלן אם  כל אחד מהגורמים 

מחסור בתשתיות, מחסור בידע, צפיפות ואי־הטמעת הנחיות ונהלים. ערכי המשתנה 

הם: 0 = לא, 1 = כן.

הגורמים המעכבים את היערכות מחלקת הרווחה לחירום: המרואיינים התבקשו לציין  	●

עבור כל אחד מהגורמים הבאים אם הוא מעכב את היערכות מחלקת הרווחה למצבי 

ובידע מקצועי.  בכוח אדם  ומחסור  — מחסור במקלטים, מחסור במשאבים  חירום 

ערכי המשתנה הם: 0 = לא, 1 = כן.

היערכות התושבים לחירום על פי דיווחיהם של בעלי התפקידים   
ברשויות המקומיות הערביות

היערכות התושבים לחירום: בעלי התפקידים העוסקים בחירום התבקשו להעריך את  	●

חשיבות נושא החירום בעיני התושבים. המשתנה נמדד על סולם ליקרט בן 5 דרגות 

)1 = במידה מעטה מאוד, 5 = במידה רבה מאוד(.

בחירום  העוסקים  התפקידים  בעלי  לחירום:  התושבים  של  לאי־ההיערכות  גורמים  	●

התבקשו למנות את הגורמים לאי־ההיערכות של התושבים לחירום, תוך התמקדות 

בגורמים אלה: חוסר מודעות, אמונות דתיות, קשיים כלכליים, מחסור בבעלי תפקידים 
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מקצועיים והערכת הסיכון. המרואיינים התבקשו לציין עבור כל אחד מהגורמים אם 

 הוא קשור למודעות המעטה לחירום בקרב התושבים. ערכי המשתנה הם: 0 = לא,

1 = כן.

הבדלים בהיערכות היישובים הערביים לחירום על פי התנסותם  	
באירועי חירום בעבר

לבחינת ההבדלים בין הרשויות נבנו משתנים כלליים למחקר, כמפורט להלן:  

התנסות במקרה חירום — ערכי המשתנה הם: 0 = היעדר התנסות במקרה חירום, 1 = 	●	

התנסות במקרה חירום.

מוכנות התשתיות לחירום: משתנה שנמדד על סולם ליקרט בן 5 דרגות )1 = רמת  	●

מוכנות נמוכה מאוד, 5 = רמת מוכנות גבוהה מאוד(.

= רמת   1( דרגות   5 בן  ליקרט  לחירום: משתנה שנמדד על סולם  מודעות הציבור  	●

מודעות נמוכה מאוד, 5 = רמת מודעות גבוהה מאוד(.

שירותי חירום — משתנה כללי שנבנה באמצעות חיבור משתנים אלה: שירותי הכבאות,  	●

המשטרה, מגן דוד אדום, קופות החולים, בתי החולים ומוקדי רפואה דחופה. ערכי 

המשתנים הבדידים הם : 0 = לא, 1 = כן, והערך הכללי של חיבור המשתנים נע בין 0 

)אין כלל שירותי חירום( ל-6 )כל שירותי החירום קיימים ביישוב(.

מוכנות המקלטים בבתי הספר — משתנה כללי שנבנה באמצעות מיצוע משתנים  	●

לתלמידים  המקלטים  נגישות  ומוכנותם,  ציודם  המקלטים,  של  הפיזי  המצב  אלה: 

ולבעלי מוגבלויות. המשתנים נמדדו על סולם ליקרט בן 5 דרגות )1 = רמת מוכנות 

נמוכה מאוד, 5 = רמת מוכנות גבוהה מאוד(.

חיבור  באמצעות  שנבנה  כללי  משתנה   — החירום  בתחום  ברשות  המקצועי  הידע  	●

המשתנים: ידע מקצועי בתחום החירום ברשות, ידע מקצועי בתחום החירום במחלקת 

החינוך ובמחלקת הרווחה. ערכי המשתנים הבדידים הם: 0 = לא, 1 = כן, והערך הכללי 

של חיבור המשתנים נע בין 0 )אין כלל ידע( ל-3 )יש ידע מקצועי בתחום החירום 

ברשות בכלל ובמחלקות החינוך והרווחה בפרט(.

שנבנה  כללי  משתנה   — ואחרים  ממשלתיים  חירום  גופי  עם  פעולה  שיתוף  קיום  	●

החינוך  הרווחה,  פעולה של מחלקות  שיתוף  קיום  אלה:  חיבור משתנים  באמצעות 

והביטחון עם גופי החירום הממשלתיים וגופים אחרים: רח"ל ומל"ח במשרד להגנת 

העורף, פיקוד העורף, שירותי הכבאות, המשטרה, מגן דוד אדום, קופות חולים, בתי 

מקומיים  מתנדבים  ארגוני  אחרות,  מקומיות  רשויות  דחופה,  רפואה  מוקדי  חולים, 

וארציים. ערכי המשתנים הבדידים הם: 0 = לא קיים, 1 = קיים.

חיבור משתנים אלה:  כללי שנבנה באמצעות  — משתנה  לחירום  היערכות הרשות  	●

היערכות הרשות, מחלקת הרווחה, מחלקת החינוך ומחלקת ההנדסה לחירום. ערכי 



75

פרק שלישי: המתודולוגיה

המשתנים הבדידים הם: 0 = לא, 1 = כן, והערך הכללי של חיבור המשתנים נע בין 0 

)הרשות אינה ערוכה כלל לחירום( ל-4 )הרשות ערוכה לחירום(. 

תשתיות פיזיות ייעודיות לחירום — משתנה כללי שנבנה באמצעות חיבור משתנים  	●

שטח  נפגעים,  לקליטת  שטח  חללים,  לריכוז  שטח  אזעקה,  חירום,  מחסן  אלה: 

 G.I.S. למערכות  התחברות  לחירום,  מיגון  ציוד  נפגעו,  שבתיהם  אנשים  לקליטת 

ובנייני ציבור ממוגנים. ערכי המשתנים הבדידים הם: 0 = לא, 1 = כן, וערכי המשתנה 

)כל התשתיות  ל-8  לחירום(  ייעודיות  פיזיות  כלל תשתיות  )אין   0 בין  נעים  הכללי 

הפיזיות הייעודיות לחירום קיימות ביישוב(. 

תשתיות ארגוניות ייעודיות לחירום — משתנה כללי שנבנה באמצעות חיבור משתנים  	●

אלה: תכנית לפינוי האוכלוסייה ולקליטתה, תכנית לפינוי ולקליטת אוכלוסיות מיוחדות, 

מאגר מידע על האוכלוסייה, מאגר מידע על אוכלוסיות מיוחדות, מאגר בעלי מקצוע, 

חירום,  מיוחדים, מטה  מרכז מידע לאוכלוסייה הרחבה, מרכז מידע לבעלי צרכים 

נוהל חירום, חדר בקרה או חדר מצב, מערך הסברה לציבור ומערך מתנדבים. ערכי 

המשתנים הבדידים הם: 0 = לא, 1 = כן. ערכי המשתנה הכללי נעים בין 0 )אין כלל 

תשתיות ארגוניות ייעודיות לחירום( ל-12 )כל התשתיות הארגוניות הייעודיות לחירום 

קיימות ביישוב(.

אלה:  חיבור משתנים  באמצעות  שנבנה  כללי  — משתנה  בהשתלמויות  השתתפות  	●

השתלמויות לבעלי התפקידים ברשות המקומית העוסקים בנושא החירום או משיקים 

לו במחלקת הרווחה ובמחלקת החינוך. ערכי המשתנים הבדידים הם: 0 = לא, 1 = 

כן. ערכי המשתנה הכללי נעים בין 0 )אין השתתפות בהשתלמויות( ל-3 )השתתפות 

מלאה של כל העובדים הרלוונטיים(.

אלה:  משתנים  חיבור  באמצעות  שנבנה  כללי  משתנה   — בתרגילים  השתתפות  	●

השתתפות הרשות המקומית, מחלקת החינוך ומחלקת הרווחה בתרגילי חירום. ערכי 

)אין   0 בין  נעים  הכללי  המשתנה  ערכי  כן.   =  1 לא,   =  0 הם:  הבדידים  המשתנים 

השתתפות בתרגילים( ל-3 )השתתפות מלאה של כל העובדים הרלוונטיים(.

מיצוע  באמצעות  שנבנה  כללי  משתנה   — לחירום  העובדים  של  המודעות  רמת  	●

משתנים אלה: רמת המודעות של בעלי התפקידים השונים — ראש הרשות, מהנדס 

הרשות, מנהל מחלקת הרווחה, מנהל מחלקת החינוך וקצין הביטחון. המשתנים נמדדו 

על סולם ליקרט בן 5 דרגות )1 = רמת מודעות נמוכה מאוד, 5 = רמת מודעות גבוהה 

מאוד(.

השקעת הזמן של בעלי התפקידים בנושא החירום — משתנה כללי שנבנה באמצעות  	●

מיצוע משתנים אלה: השקעת הזמן של בעלי התפקידים השונים בנושא החירום — 

ראש הרשות, מהנדס הרשות, מנהל מחלקת הרווחה, מנהל מחלקת החינוך וקצין 

הביטחון. המשתנים נמדדו על סולם ליקרט בן 5 דרגות )1 = רמת השקעת זמן נמוכה 

מאוד, 5 = רמת השקעת זמן גבוהה מאוד(.
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איוש תפקידים בתחום החירום — משתנה כללי שנבנה באמצעות חיבור משתנים  	●

אלה: קצין הביטחון ברשות )קב"ט(, קצין הביטחון במוסדות החינוך, עוזר ביטחון בבית 

החירום  לתיק  והאחראי  הרווחה  במחלקת  החירום  לתיק  האחראי  )עב"ט(,  הספר 

במחלקת ההנדסה. ערכי המשתנים הבדידים הם: 0 = לא, 1 = כן. ערכי המשתנה 

הכללי נעים בין 0 )שום משרה אינה מאוישת( ל-5 )כל המשרות מאוישות(.

ניתוח הנתונים ה. 
היות שהשאלונים כללו שאלות סגורות ושאלות פתוחות, נותחו נתוני המחקר בשתי דרכים: 

השאלות	הפתוחות נותחו על פי כללי המחקר האיכותני ועל פי הקווים המנחים של ניתוח  	.1

תוכן: תחילה נקרא כל טקסט ברציפות כדי לאפשר לקולם של המרואיינים להישמע. לאחר 

 )themes( וזוהו יחידות משמעות וקטגוריות מובחנות על ידי נושאים  מכן נותחו הנתונים 

כפי שעלו מפי המרואיינים. קריאת המשפטים ובחינתם העלתה מאפיינים, סוגיות וצרכים 

מרכזיים שבאו לידי ביטוי בדברי המרואיינים )הם יתוארו בהמשך, בפרק הממצאים(. 

השאלות	הסגורות נותחו על פי כללי המחקר הכמותי. התפלגות הנתונים של כל אחד   .2

הניתוחים הסטטיסטיים  ואחוזים.  נבדקה באמצעות ממוצעים, סטיות תקן  מהמשתנים 

.SPSS 20 נעשו באמצעות התוכנה הסטטיסטית

הליך המחקר ו. 
העברת השאלונים וביצוע הראיונות החלו בחודש יוני 2012 וארכו כחמישה חודשים. ראשית 

ולוודא את תקינות השאלונים.  גישוש שנועד לתקף  בעיריית בקה אל־גרבייה מחקר  נערך 

לאחר התאמת השאלונים החל תהליך ההתקשרות עם ראשי הרשויות כדי להציג בפניהם 

את המחקר ומטרותיו, לקבל את הסכמתם לעריכתו ביישובם, ולאחר מכן לתאם ישירות את 

עריכת הראיונות עם בעלי התפקידים. בדרך דומה נרקם קשר עם בעלי תפקידים בכירים 

במוסדות הממשלתיים ועם מנהלים של ארגוני החברה האזרחית. רוב הראיונות נערכו פנים 

מול פנים במשרדיהם של המרואיינים וארכו כ-45 דקות בממוצע, למעט הראיונות עם קציני 

הביטחון שארכו כשלוש שעות בממוצע. חלק מהראיונות עם מנהלי ארגוני החברה האזרחית 

נעשו בשיחות טלפון. 

קשיים בביצוע המחקר ז. 
המקומיות  מהרשויות  רבות  מצד  בקשיים  נתקלנו  המיפוי  ובשלב  השדה  עבודת  במהלך 

הערביות שגרמו לעיכוב המחקר. הדבר בא לידי ביטוי בשני אופנים:

התנהלות אטית ודחייה חוזרת ונשנית של מועד הראיונות;   .1

לפגישה  באי־התייצבותו של המרואיין  והן  הריאיון  מועד  בתיאום  הן  בעייתית  התנהלות   .2

וביטול הריאיון בשל כך.



77

פרק רביעי: ממצאי המחקר

פרק הממצאים מציג את רמת המוכנות של היישובים הערביים למצבי החירום השונים, כולל 

אירועים על רקע המצב הביטחוני ואסונות טבע. הפרק מחולק לתשעה סעיפים וכל אחד 

מהם בוחן היבט אחר של ההיערכות למצבי חירום: )א( התשתיות הפיזיות והארגוניות לחירום 

)ג( שיתוף  ביישובים הערביים;  חירום  ותרגילי  )ב( הכשרות, השתלמויות  ביישובים הערביים; 

כוח אדם  )ד(  הרשויות הערביות;  לבין  ולא־ממשלתיים  חירום ממשלתיים  גורמי  בין  פעולה 

ובעלי תפקידים מקצועיים בתחום החירום ביישובים הערביים; )ה( רמת המודעות של בעלי 

התפקידים ביישובים הערביים לנושא החירום והשקעת הזמן מצדם בתחום זה; )ו( תקציבי 

דיווחיהם  פי  היישובים הערביים לשעת חירום על  )ז( היערכות  ביישובים הערביים;  החירום 

של בעלי התפקידים; )ח( היערכות התושבים לחירום על פי דיווחיהם של בעלי התפקידים 

ברשויות המקומיות; )ט( חלוקת האחריות להיערכות הרשויות המקומיות הערביות לחירום בין 

המדינה, הרשות המקומית, התושבים וארגוני החברה האזרחית.

הממצאים הכמותיים נותחו בשתי רמות: )א( רמה כללית הכוללת את כל היישובים שבמדגם; 

)ב( רמת היישוב.  

התשתיות הפיזיות והארגוניות לחירום ביישובים הערביים א. 
תוך  הערביות,  ברשויות  חירום  לשעת  והארגוניות  הפיזיות  התשתיות  את  יסקור  זה  סעיף 

ציוד  ציבוריים, מקלטים בבתי הספר,  התמקדות בתשתיות אלה: שירותי ההצלה, מקלטים 

ייעודי במחסני החירום, מערכות אזעקה, שטח לפינוי חללים, שטח לקליטת נפגעים, שטח 

מיגון   ,G.I.S. למערכות  חיבור  החירום,  לצוותי  מיגון  ציוד  נפגעו,  שבתיהם  אנשים  לקליטת 

בבתים, מרחבים מוגנים ומקלטים במבני ציבור, תכניות לפינוי ולקליטת האוכלוסייה ואוכלוסיות 

מיוחדות, מאגרי מידע על האוכלוסייה הרחבה ועל אוכלוסיות מיוחדות, מאגר בעלי מקצוע, 

מרכזי מידע לכלל האוכלוסייה ולבעלי צרכים מיוחדים, מטה חירום ברשות, נוהל חירום, חדר 

בקרה-מצב או מרכז הפעלה, מערך הסברה לציבור ומערך מתנדבים לשעת חירום.

שירותי חירום ביישובים הערביים   
שירות החירום הנפוץ ביותר ביישובים שנכללו במחקר הוא קופות החולים )100%(; לעומת 

זאת, השירות החסר ביותר הוא בתי חולים )5%(. בתי חולים קיימים רק בעיר נצרת, שם הוקמו 

רפואה  מוקדי  יש   )47%( לפני הקמת המדינה. בכמחצית מהיישובים שנכללו במחקר  עוד 

ממצאי המחקר* 4

הערה: חשוב לציין כי בפרק זה נעשה שימוש במושג "היישובים הערביים" לתיאור היישובים הערביים   *
שנכללו במדגם המחקר ואין הכוונה לכלל היישובים הערביים בישראל.



מוכנות היישובים הערביים לחירום

78

דחופה הנגישים לתושבים, אולם רק ב-37% מהיישובים פועלות תחנות משטרה ותחנות מגן 

דוד אדום )37%(, ורק ב-21% מהם פועלים שירותי כבאות.

תרשים 2: שירותי חירום ביישובים הערביים )%(

מקלטים ציבוריים ומקלטים במוסדות חינוך ביישובים הערביים  
מהמחקר עולה שברוב כמעט מוחלט )91%( של היישובים הערביים אין מקלטים ציבוריים, 

למעט היישובים דליית אל־כרמל וקלנסווה, שבה שני המקלטים הציבוריים היחידים משמשים 

היום כגנים. לעומת זאת, ראוי לציין כי בכל מוסדות החינוך )100%( ביישובים שנכללו במחקר 

יש מקלטים. 
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תרשים 3: מקלטים ציבוריים ומקלטים בבתי הספר ביישובים הערביים

למרות קיומם של מקלטים בכל מוסדות החינוך ביישובים הערביים, מהנתונים עולה שהם 

אינם מספיקים לצורכיהם של כלל התלמידים בשל קיבולתם המוגבלת. הנתונים מלמדים 

שמקרב למעלה מ-137 אלף תלמידים אשר לומדים ביישובים שנכללו במדגם, המקלטים 

יכולים לאכלס רק כ-49 אלף, כלומר כ-88 אלף )64%( תלמידים נותרים ללא מקלט בשעת 

חירום. 

 תרשים 4: קיבולת המקלטים בבתי הספר ביישובים הערביים ביחס
למספר התלמידים
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משמשים   )100%( הערביים  ביישובים  הספר  בבתי  המקלטים  כל  כי  מהמחקר  עלה  עוד 

כיום למטרות חינוך: כיתות לימוד, ספרייה ולעתים אף מעבדות. מרבית הרשויות המקומיות 

או  הרשות  הביטחון של  קצין  על השימוש במקלטים באמצעות  )74%( מפקחות  הערביות 

באמצעות קצין הביטחון במוסדות החינוך. עם זאת, יותר ממחצית מהרשויות הערביות )52%( 

אינן מתחזקות כלל את המקלטים ומטילות את האחריות לכך על בתי הספר. 

כמו כן נמצא כי רמת הנגישות של המקלטים לתלמידים גבוהה )4 מתוך 5(; לעומת זאת, 

המוכנות  רמת   ,)2.2( יחסית  נמוכה  מיוחדים  צרכים  לבעלי  המקלטים  של  הנגישות  רמת 

ורמת מוכנות הציוד   )3.3( בינונית  וכדומה( של המקלטים  )תאורה, אוורור, שירותים  הפיזית 

נמוכה-בינונית )2.6(. 

התשתיות הפיזיות לחירום ביישובים הערביים  
ב-79% מהיישובים הערביים שנכללו במדגם יש מחסני חירום. אשר למוכנות אותם מחסנים 

למצבי חירום, מהמחקר עולה כי מצבם הפיזי ותחזוקתם הם ברמה בינונית ומעלה )המצב 

ורמת  3.4(. נמצא מחסור רב בציוד הדרוש להיערכות לחירום,  3.33; התחזוקה —   — הפיזי 

המוכנות של הציוד נמוכה )2.73(. 

תרשים 5: מוכנות מחסני החירום ביישובים הערביים למצבי חירום )דירוג: 1–5(
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רמת הציוד רמת התחזוקה

המחקר העלה כי האזעקות בכל היישובים הערביים )100%( שנבדקו תקינות לחלוטין ופריסתן 

מאפשרת מתן שירות מיטבי לתושבים. חשוב לציין כי האחריות לפריסת האזעקות ולתחזוקתן 

מוטלת על פיקוד העורף.
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כי הרוב המוחלט של  נמצא  נפגעו,  ואנשים שבתיהם  נפגעים  לגבי שטח לקליטת חללים, 

היישובים הערביים )95%( הגדירו שטח לקליטת חללים, למעט היישוב טמרה שבגליל המערבי. 

שיעור גבוה )95%( מהיישובים הערביים הגדירו שטח לקליטת נפגעים ושיעור זהה מהיישובים 

ייעדו שטח לאנשים שבתיהם נפגעו במצבי חירום, למעט היישוב לקייה שבנגב.

הממצאים מלמדים שהרוב המוחלט של מחלקות הרווחה ביישובים הערביים )78%( סובלות 

מחוסר בציוד מיגון למצבי חירום באופן אשר יפגע ביכולתן לפעול בשטח ולסייע לאוכלוסייה 

בכלל ולבעלי צרכים מיוחדים בפרט.

וכו'(  מים  מערכות  )כבישים,  הפיזיות  התשתיות  מצב  כי  מראה  הפיזיות  התשתיות  בחינת 

ביישובים הערביים בינוני )רמה 3(, אולם רמת המוכנות של התשתיות למצבי חירום )רוחב 

הכבישים, ברזי כיבוי אש וכו'( ביישובים אלה נמוכה )רמה 2.5(.

תרשים 6: מוכנות התשתיות למצבי חירום ביישובים הערביים )דירוג: 5-1(

).G.I.S( מראה כי רוב המחלקות  בחינת חיבור מחלקות ההנדסה למערכות מידע גאוגרפי 

ביישובים הערביים )71%( אינן מחוברות ורק ב-62% ממחלקות ההנדסה יש מפות לחיבור 

המים והחשמל. מצב זה מקשה על הטיפול בתקלות בעתות שגרה ועל אחת כמה וכמה 

בשעת חירום. 

מוכנות התשתיות למצבי חירוםמצב התשתיות
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תרשים 7: חיבור למערכות .G.I.S ומפות לחיבורי מים וחשמל ביישובים הערביים )%(

בדיקת שיעור הבתים הפרטיים הממוגנים העלתה כי בחלק מהיישובים פילחו מנהלי מחלקות 

ההנדסה את שיעור הבתים הממוגנים לבתים שבהם מקלטים פרטיים )לפני 1992( ולבתים 

שבהם ממ"דים )אחרי 1992(,102 וחלק ממנהלי המחלקות נקבו בשיעור הכללי של הבתים 
הממוגנים, ללא חלוקה.103

נמוך-בינוני,   1992 לפני שנת  שיעור הבתים הממוגנים שנבנו  כי  נמצא  בקבוצה הראשונה 

אולם שיעור הבתים הממוגנים עלה מאוד לאחר החלת חוק הממ"דים משנת 1992. ביישובים 

הערביים שבהם לא נעשה פילוח לפי שנים, תמונת המצב משתנה מיישוב ליישוב: בחלק גדול 

מהיישובים הערביים, דוגמת בקה אל־גרבייה, ראמה, כפר קאסם וטירה, רק 30% מהבתים 

ממוגנים. בנצרת עומד שיעור הבתים הממוגנים על 40%. ביישובים סח'נין, דבורייה, מג'אר, 

ירכא, כמאנה, לקייה, שעב וכעבייה שיעור הבתים הממוגנים נע בין 60% ל-90%. 

חשוב להדגיש כי הפיקוח על מיגון הבתים בכל היישובים הערביים מופקד בידי ועדת התכנון 

אלה  ועדות  שנוקטות  היחיד  הצעד המעשי  האזורית.  הוועדה  בידי  או  היישוב  של  והבנייה 

חיבור  אישור   —  4 טופס  מתן  מניעת  הוא  הבנייה  בשלב  מיגון  נכלל  לא  שבהם  במקרים 

למערכות החשמל והמים של היישוב.

בשנת 1992 נחקק בישראל "חוק הממ"דים", המחייב להקים ממ"ד בכל בית שייבנה מעת חקיקת החוק   102
ולהבא. 

היישובים ג'לג'וליה, דליית אל־כרמל, חורה, טמרה ומג'ד אל־כרום לא נכללו בניתוח בשל היעדר נתונים   103
על שיעור הבתים הפרטיים הממוגנים.

G.I.S. מפות לחיבורי מים וחשמלחיבור למערכות
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אשר למיגון בבנייני ציבור העלה המחקר כי בשני שלישים )64%( מהיישובים הערביים כל מבני 

הציבור ממוגנים, ואילו בשליש מהיישובים יש מיגון רק בחלק מהמבנים. יש לציין כי בנייני 

הציבור רובם ככולם נבנו לפני שנת 1992 )חוק הממ"דים(.

התשתיות הארגוניות לחירום ביישובים הערביים  
רובן  חירום.  בעת  אוכלוסייה  ולקליטת  לפינוי  תכניות  הוכנו   )84%( היישובים הערביים  ברוב 

המוחלט )93%( של התכניות הקיימות מתעדכנות, למעט ביישוב שפרעם. לעומת זאת, רק 

ב-70% מהיישובים הוכנו תכניות לפינוי ולקליטת אוכלוסיות מיוחדות )דבר אשר עשוי לרמז 

הללו  האוכלוסייה הרחבה(. התכניות  לעומת מעמדה של  אוכלוסיות אלה  על מעמדן של 

מתעדכנות בכל היישובים שבהם הן קיימות. נמצא כי ב-83% מהיישובים הערביים יש מאגר 

מידע על האוכלוסייה,104 כמעט בכל היישובים שנכללו במחקר )96%( יש מאגר מידע על 

אוכלוסיות מיוחדות,105 למעט ביישוב לקייה, ובכל היישובים הערביים )100%( יש מאגר של 
בעלי מקצוע לשעת חירום.106

תרשים 8: מאגרי מידע על האוכלוסייה, על אוכלוסיות מיוחדות ועל בעלי מקצוע 
ביישובים הערביים )%(

מאגר המידע על האוכלוסייה כולל נתונים עדכניים על אוכלוסיית היישוב, על הרכבה ועל מאפייניה, כגון   104
מספר התושבים, התפלגות הגילים, מגדר ועוד.

מאגר מידע על אוכלוסיות מיוחדות: מחלקת הרווחה מכינה את המאגר והוא כולל נתונים על אוכלוסיות   105
מיוחדות לשעת חירום — פרטי התקשרות, סוג המוגבלות, עובד סוציאלי אחראי ועוד.

מאגר בעלי מקצוע: קצין הביטחון של המועצה )קב"ט( מכין את המאגר והוא כולל רשימת שמות ופרטי   106
התקשרות של בעלי מקצוע שברשותם כלי עבודה כבדים כגון טרקטורים, משאיות ועוד.

מאגר בעלי מקצועמאגר מידע על אוכלוסיות מיוחדותמאגר מידע על האוכלוסייה
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עוד נמצא כי 90% מהיישובים הערביים מעדכנים את מאגר המידע על אוכלוסיית היישוב 

בתדירות של פעם-פעמיים בשנה ורק 10% מהם מעדכנים את המאגר שלוש-ארבע פעמים 

ב-75%  בשנה  פעם-פעמיים  מתעדכן  המיוחדות  האוכלוסיות  על  המידע  מאגר  בשנה. 

מהיישובים הערביים, בחמישית מהם )19%( בתדירות של שלוש-ארבע פעמים בשנה, ושישה 

אחוזים מהם מעדכנים את המאגר בתדירות של חמש פעמים בשנה ויותר. מהמחקר עולה 

כי 86% מהיישובים הערביים מעדכנים את מאגר בעלי המקצוע בתדירות של פעם- עוד 

פעמיים בשנה, שבעה אחוזים מהם בתדירות של חמש פעמים בשנה ויותר, ושיעור דומה אינם 

מעדכנים את המאגר כלל. לגבי מרכז המידע, מהמחקר עולה כי ב-39% מהיישובים הערביים 

יש מרכז מידע לאוכלוסייה, ב-65% מהיישובים יש מרכז מידע לבעלי צרכים מיוחדים, וב-40% 

מהיישובים הערביים מרכזי מידע אלה פעילים גם בעתות שגרה.

במחקר עלה גם כי ביותר משני שלישים )68%( מהיישובים הערביים יש מטה חירום, ב-63% 

מהם יש חדר בקרה )חדר מצב( אך רק בכמחצית מהיישובים )54%( יש נוהל לשעת חירום. 

תרשים 9: מטה חירום, נוהל חירום וחדר בקרה ביישובים הערביים )%(

מערך  יש   )80%( הערביים  היישובים  שבמרבית  מראה  והמודעות  ההסברה  תחום  בדיקת 

הסברה למצבי חירום הכולל חלוקת עלונים של פיקוד העורף בערבית לכל בתי האב ביישוב. 

במחצית מהיישובים ננקטות פעולות להגברת מודעותו של הציבור למצבי חירום באמצעות 

שילוט והצבת עלונים של פיקוד העורף בערבית במבני ציבור מרכזיים ביישוב, וכמעט בכולם 

)95%( ננקטות בבתי הספר פעולות להגברת מודעותם של התלמידים למצבי חירום.

חדר בקרהנוהל חירוםמטה חירום
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תרשים 10: מערך הסברה, פעילויות להגברת מודעות הציבור ומודעות התלמידים 
למצבי חירום ביישובים הערביים )%(

ברוב היישובים הערביים )89%( יש מערך מתנדבים לחירום, אך ביותר ממחציתם )53%( לא 

קיבלו המתנדבים הכשרה מקצועית בתחום החירום. יתרה מזאת, מהממצאים עולה כי ברוב 

של  בתדירות  מקצועית  הכשרה  להם  ניתנת  מתנדבים,  מערך  יש  שבהם   )76%( היישובים 

פעם-פעמיים בשנה בלבד. בדרך כלל קצין הביטחון של היישוב הוא המדריך בהכשרות אלה. 

תרשים 11: מערכי מתנדבים והכשרות מקצועיות למתנדבים ביישובים הערביים )%(

פעילויות להגברת מודעות מערך הסברה
הציבור למצבי חירום     

פעילויות להגברת מודעות 
התלמידים למצבי חירום
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השתלמויות ותרגילים בנושא החירום לבעלי תפקידים  ב. 
ברשויות המקומיות הערביות

בסעיף זה נציג את הממצאים על השתלמויות של בעלי התפקידים הנוגעים לנושא החירום 

מטעם  הנערכים  בתרגילים  השתתפותם  על  הממצאים  ואת  הערביות  המקומיות  ברשויות 

משרדי הממשלה ומטעם הגופים הממשלתיים השונים. 

נמצא שרוב מוחלט )95%( של בעלי התפקידים שיש להם נגיעה לתחום החירום, כולל עובדים 

זוטרים, משתתפים בהשתלמויות כלליות בנושא. שיעור זהה של עובדי מחלקות חינוך ו-78% 

מעובדי מחלקות הרווחה העידו כי השתתפו בהשתלמויות בתחום.

 תרשים 12: השתתפות בעלי התפקידים ביישובים הערביים 
בהשתלמויות לחירום )%(

אשר לתדירות ההשתלמויות, נמצא כי ב-81% מהיישובים הערביים נערכת ההשתלמות פעם-

פעמיים בשנה, ב-13% מהם ההשתלמויות נערכות שלוש-ארבע פעמים בשנה, ורק ב-6% 

מהיישובים נערכות ההשתלמויות חמש פעמים בשנה ויותר. פילוח העובדים במחלקות השונות 

מעלה כי יותר ממחצית )58%( עובדי מחלקות הרווחה משתתפים בהשתלמויות פעם-פעמיים 

בשנה ו-42% משתתפים בהשתלמויות בתדירות של שלוש-ארבע פעמים בשנה. שיעורם של 

עובדי מחלקות החינוך המשתתפים בהשתלמויות פעם-פעמיים בשנה עומד על 60%, ושיעור 

המשתתפים בהשתלמויות בתדירות של שלוש-ארבע פעמים בשנה עומד על 40%.

מחלקת החינוךמחלקת הרווחההרשות המקומית
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תרשים 13: תדירות השתתפותם השנתית של בעלי התפקידים בהשתלמויות 
ביישובים הערביים

מחלקות  כל  כי  עלה  טבע,  ואסונות  מלחמה  למצבי  הספר  בבתי  היערכות  לתרגילי  אשר 

החינוך ברשויות הערביות מבצעות תרגילים שכאלה )100%(. רוב הרשויות )89%( מבצעות 

תרגילים לבחינת היערכות הרשות למצבי חירום, ויותר ממחציתן )54%( של מחלקות הרווחה 

מבצעות תרגילים לבחינת ההיערכות של אוכלוסיות בסיכון למצבי חירום.

תרשים 14: ביצוע תרגילים לבחינת היערכות הרשות, מחלקת הרווחה ומחלקת 
החינוך ביישובים הערביים למצבי חירום )%(

הרשות המקומית

5 פעמים ויותר 4-3 פעמים 2-1 פעמים

מחלקת החינוךמחלקת הרווחה

58
60

40

81

13
6

0

42

0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

מחלקת החינוךמחלקת הרווחההרשות המקומית

54

100

89
100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0



מוכנות היישובים הערביים לחירום

88

לחירום  היערכותם  לבחינת  בתרגילים  הערביים  היישובים  של  תדירות השתתפותם  בדיקת 

משתתפים  מהם  רבע  בשנה,  פעם-פעמיים  בתרגילים  משתתפים  מהם   69% כי  מעלה 

בתדירות של שלוש-ארבע פעמים בשנה, ורק 6% מהם משתתפים בתדירות של חמש פעמים 

ויותר. בבדיקת המחלקות הרלוונטיות ברשויות המקומיות הערביות התברר כי כשני  בשנה 

שלישים )67%( ממחלקות הרווחה משתתפות בתרגילים להיערכות אוכלוסיות בסיכון למצבי 

החינוך,  למחלקות  אשר  בשנה.  פעמים  שלוש-ארבע   — ו-33%  בשנה  פעם-פעמיים  חירום 

יותר ממחציתן )56%( משתתפות בתרגילים לבחינת היערכות בתי הספר למצבי חירום פעם-

פעמיים בשנה, 39% מהן משתתפות בתרגילים שלוש-ארבע פעמים בשנה, ו-5% בתדירות 

של חמש פעמים בשנה ויותר.

שיתוף פעולה בין הרשויות הערביות לבין גורמי חירום  ג. 
ממשלתיים ואחרים

)מחלקת  הערביות  ברשויות  הרלוונטיות  המחלקות  בין  הפעולה  בשיתופי  יעסוק  זה  סעיף 

החינוך, מחלקת הרווחה ומחלקת החירום( לבין גורמי חירום ממשלתיים ואחרים בכל הקשור 

הכבאות,  שירותי  העורף,  פיקוד  העורף,  להגנת  במשרד  ומל"ח  )רח"ל  לחירום  להיערכות 

משטרת ישראל, מגן דוד אדום, קופות החולים, בתי החולים, מוקדי רפואה דחופה, רשויות 

מקומיות אחרות, ארגוני מתנדבים מקומיים וארציים(. התיאור מסתמך על דיווחם של בעלי 

התפקידים ברשויות המקומיות הערביות. 

חשוב להבהיר כי לכל אחד משיתופי הפעולה בין הרשויות לבין הגופים הנידונים אופי שונה: 

שיתוף הפעולה עם פיקוד העורף ועם רח"ל )רשות החירום הלאומית( ומל"ח )משק לשעת 

ובייעוץ  והדרכות  חירום(, המסונפים כיום למשרד להגנת העורף, מתבטא בביצוע תרגילים 

ישראל,  ופיקוח על הכנת תיקי החירום. שיתוף הפעולה עם שירותי הכבאות, עם משטרת 

עם מגן דוד אדום ועם ארגוני מתנדבים מקומיים מתמקד בהשתתפות גופים אלה בתרגילים 

הנערכים ביישובים בכל שנה. שיתוף הפעולה עם רשויות מקומיות אחרות מתבטא בהחלפת 

הארציים,  המתנדבים  לארגוני  אשר  חירום.  במצבי  הדדית  ובהיעזרות  הקב"טים  בין  מידע 

שיתוף הפעולה מתמקד בהדרכות, כגון ההדרכות מטעם הקואליציה הישראלית לטראומה. 

שיתוף הפעולה עם קופות החולים, עם בתי החולים ועם מרכזי הרפואה הדחופה מתמקד 

בהדרכות או בהשתתפות בתרגילים. הממצאים להלן מצביעים רק על קיומו או על היעדרו 

של שיתוף פעולה ואינם מפרטים את איכותו. 

בראיונות עמם העידו רוב מנהלי מחלקות הרווחה )91%( כי יש שיתוף פעולה בין מחלקות 

הרווחה לבין רח"ל ומל"ח וכן בינן לבין פיקוד העורף; 65% מהם ציינו שיש שיתוף פעולה עם 

שירותי הכבאות ועם משטרת ישראל ו-43% דיווחו על שיתוף פעולה עם מגן דוד אדום; 35% 

מהמנהלים העידו על שיתוף פעולה עם ארגוני מתנדבים מקומיים, 17% ציינו שיתוף פעולה 

בתי  קופות החולים, עם  ו-13% העידו על שיתוף פעולה עם  רשויות מקומיות אחרות,  עם 

החולים ועם מוקדי הרפואה הדחופה. רק 4% ממנהלי מחלקות הרווחה ביישובים הערביים 

דיווחו על שיתוף פעולה עם ארגוני מתנדבים ארציים.
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תרשים 15: שיתוף פעולה בין מחלקות הרווחה ביישובים הערביים לבין גורמי חירום 
ממשלתיים ואחרים )%(

על השאלה בדבר שיתוף פעולה בנושא החירום בין מחלקות החינוך ברשויות שנבדקו לבין 

גורמים נוספים, השיבו כל מנהלי מחלקות החינוך כי יש שיתוף פעולה עם רח"ל, עם מל"ח 

ישראל,  דיווחו על שיתוף פעולה עם משטרת  ועם פיקוד העורף )100%(, 94% מהמנהלים 

83% דיווחו על שיתוף פעולה עם מגן דוד אדום, ו-78% דיווחו על שיתוף פעולה עם שירות 

הכבאות. עוד נמצא ש-50% מהמחלקות משתפות פעולה עם ארגוני מתנדבים מקומיים, 17% 

עם רשויות מקומיות אחרות, 11% עם מוקדי הרפואה הדחופה ועם ארגוני מתנדבים ארציים, 

ו-6% עם קופות החולים ועם בתי החולים )ראו תרשים 16 להלן(. 
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תרשים 16: שיתוף פעולה בין מחלקות החינוך ביישובים הערביים לבין גורמי חירום 
ממשלתיים ואחרים )%(

כל הממונים על הביטחון )קב"טים( ביישובים הערביים שנבדקו העידו אף הם על קיומו של 

שיתוף פעולה עם רח"ל ומל"ח ועם פיקוד העורף )100%(. 84% מהם ציינו שיתוף פעולה עם 

שירות הכבאות, 79% עם משטרת ישראל ו-63% עם מגן דוד אדום, 42% מממוני הביטחון 

עם   21% אחרות,  מקומיות  רשויות  עם   32% החולים,  קופות  עם  פעולה  שיתוף  על  דיווחו 

מוקדי הרפואה הדחופה, אך רק 11% מהם העידו על שיתוף פעולה עם בתי החולים. 68% 

מהממונים על הביטחון דיווחו על שיתוף פעולה עם ארגוני מתנדבים מקומיים אולם יש לציין 

כי איש מהם לא העיד שיש שיתוף פעולה עם ארגוני מתנדבים ארציים )ראו תרשים 17 להלן(. 
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תרשים 17: שיתוף פעולה בין הממונים על הביטחון )קב"טים( ביישובים הערביים 
לבין גורמי חירום ממשלתיים ואחרים )%(

חשוב לשוב ולציין כי אף שרובם המכריע של בעלי התפקידים העידו על שיתוף פעולה עם 

פיקוד העורף, המחקר הנוכחי לא בדק את איכות הקשר. יתרה מזאת, כמה מהנשאלים אף 

ציינו שסוגיית שיתוף הפעולה עם פיקוד העורף רגישה מאחר שהפיקוד הוא חלק מהמערכת 

הצבאית )ראו בהמשך, סעיף י'(. 

ד. כוח אדם ובעלי תפקידים מקצועיים בתחום החירום ביישובים 
הערביים

סעיף זה ידון בכוח האדם המופקד על תחום החירום ברשויות הערביות: בעלי התפקידים, 

הרקע המקצועי שלהם וההכשרות המקצועיות שקיבלו. 

רקע  חסרי  הביטחון  מקציני   44% אך  ביטחון,  קצין  מכהן   )86%( שבמדגם  היישובים  ברוב 

מקצועי בתחום החירום — כלומר לא שירתו בצבא או במשטרה. עם זאת, כל קציני הביטחון 

קיבלו הכשרה מקצועית בתחום. 

ביותר ממחצית )54%( מהיישובים שנבחנו יש קצין ביטחון במוסדות החינוך, אך אף שכולם 

קיבלו הכשרה מקצועית בתחום החירום עם התמנותם לתפקיד, ל-46% מהם אין רקע בתחום 
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זה )לא שירתו בצבא או במשטרה(. בכל בתי הספר ביישובים הערביים מכהנים עוזרי ביטחון 

וכולם קיבלו הכשרה מקצועית עם התמנותם לתפקיד. עוד עולה מנתוני המחקר כי בחמישית 

)22%( ממחלקות ההנדסה יש ממונה על תיק החירום וב-73% ממחלקות הרווחה יש ממונה 

על תיק החירום; כשני שלישים מהם )69%( קיבלו הכשרה מקצועית בנושא החירום. 

חשוב לציין כי לדעת החוקרים נודעת חשיבות רבה לרקע המקצועי של קצין הביטחון ברשות 

ושל קצין הביטחון במוסדות החינוך ולכן לא נדרשו נושאי התפקידים האחרים לנושא זה. 

 תרשים 18: בעלי התפקידים העוסקים בנושא החירום ביישובים הערביים, 
רקע והכשרה מקצועית

בחינת שיעורי המשרה של בעלי התפקידים העוסקים בנושא החירום העלתה כי 61% מקציני 

הביטחון ביישובים הערביים מועסקים בחצי משרה, 28% במשרה מלאה ו-11% מהם בשלושת 

רבעי המשרה. יותר ממחצית )54%( קציני הביטחון במוסדות החינוך מועסקים בחצי משרה, 

23% ברבע משרה, ורק 15% במשרה מלאה. ביישוב אחד מנהל מחלקת החינוך משמש גם 

כקצין ביטחון במוסדות החינוך. מהממצאים עולה עוד כי כל הממונים על החירום במחלקת 

ההנדסה ובמחלקת הרווחה )100%( עוסקים בהיערכות לחירום במסגרת תפקידם ללא הגדרת 

שיעורי משרה ייעודיים לנושא. ראוי לציין כי בחלק מהיישובים קציני הביטחון מתפקדים גם 
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כקציני ביטחון במוסדות החינוך, וכי עוזרי הביטחון בבתי הספר הם מורים המתוגמלים על 

התפקיד הנוסף בתוספת לשכרם בשיעור של שישה אחוזים. 

 תרשים 19: שיעורי המשרה של בעלי התפקידים העוסקים בחירום
ביישובים הערביים )%(

רמת המודעות של בעלי התפקידים ביישובים הערביים לנושא  ה. 
החירום והשקעת הזמן בו

סעיף זה יעסוק במודעות של בעלי התפקידים ברשויות הערביות למצבי חירום — קרי מידת 

החשיבות של הנושא בעיניהם — ובהשקעת זמנם בקידום ההיערכות לחירום. במחקר נבחנו 

ראש הרשות או סגנו, מהנדס הרשות, מנהל מחלקת החינוך, מנהל מחלקת הרווחה וקצין 

הביטחון.

הממצאים המוצגים בתרשים 20 מצביעים על רמות שונות של מודעות בקרב בעלי התפקידים 

ברשויות המקומיות שנבחנו. רמת המודעות הגבוהה ביותר לנושא ההיערכות לחירום נמצאה 

בקרב קציני הביטחון ברשות )4.6( ורמת המודעות הנמוכה ביותר נמצאה בקרב ראשי הרשויות 

)2.8(. בקרב בעלי התפקידים האחרים נמצאה רמת מודעות בינונית-גבוהה: המהנדסים — 3.5, 

מנהלי מחלקות החינוך — 3.6 ומנהלי מחלקות הרווחה — 3.8. 
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 תרשים 20: רמת מודעותם של בעלי התפקידים לנושא המוכנות לחירום 
)דירוג: 1–5(

נדחק  וההיערכות לקראתו מראה שהנושא  לחירום  בנושא המוכנות  הזמן  בחינת השקעת 

לשולי סדר היום של בעלי התפקידים ברשויות הערביות למעט קציני הביטחון, המקדישים 

)3.9(. הממצאים המוצגים בתרשים  ותפקידם המקצועי  והוא בלב עשייתם  לנושא  רב  זמן 

21 מלמדים כי ראשי הרשויות, המהנדסים, מנהלי מחלקות החינוך ומנהלי מחלקות הרווחה 

מקדישים מעט מזמנם לקידום סוגיית החירום. עיסוקם בנושא מתבטא בהשתתפות בתרגילים 

בעלי  כל  התרגילים.  ביצוע  לפני  החירום  תיקי  ובעדכון  שיוזמים משרדי הממשלה  השונים 

התפקידים ברשויות הערביות ללא יוצא מהכלל הסבירו את השקעת הזמן המועטה במחסור 

בכוח אדם ובעיסוקם הרב בתחומים האחרים המוטלים עליהם. גם קציני הביטחון ברשויות 

שדיווחו על עיסוק רב בתחום טוענים שנמנעת מהם האפשרות לעסוק במשימות ההיערכות 

לחירום במלוא זמנם משום עומס העבודה וריבוי המשימות המוטלות עליהם, היות שחלקם 

מופקדים גם על הביטחון והבטיחות בבתי הספר.
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תרשים 21: השקעת הזמן של בעלי התפקידים ברשויות הערביות בנושא החירום 
)דירוג: 1–5(

תקציבי החירום ביישובים הערביים ו. 
הערביות,107  המקומיות  ברשויות  ובשיעורם  לחירום  התקציבים  במקורות  יעסוק  זה  סעיף 

תוך התייחסות לתקציבי משרד הפנים, משרד החינוך ופיקוד העורף, וכן להקצאות הרשות 

המקומית לתקציב הג"א הארצי והמקומי.108 

אף שבעלי התפקידים נשאלו על מקורות תקציביים חיצוניים ופנימיים כאחד, תשובותיהם 

והמקומי.  הארצי  הג"א  לתקציב  הרשות  בהקצאות  שמקורם  התקציבים  על  ורק  אך  נסבו 

מהממצאים עולה כי כל היישובים הערביים שבמדגם )100%( מקצים תקציבים להג"א ארצי 

וכי 87% מהיישובים מקצים כספים לתקציב הג"א מקומי.

תרשים 22 מציג את תקציבי הג"א הארציים והמקומיים הממוצעים שהוקצו בשלוש השנים 

האחרונות )2010–2012(. התרשים מראה כי בראש הרשימה של היישובים המקצים תקציב 

להג"א ארצי עומדים היישובים הערביים הגדולים ובהם נצרת )311,979 ש"ח(, אום אל־פחם 

)229,000 ש"ח(, רהט )202,666 ש"ח(, שפרעם )148,675 ש"ח( וטמרה )117,816 ש"ח(, זאת 

מכיוון שתקציב הג"א הארצי מחושב לפי מספר התושבים. 

נתוני כמאנה לא נכללו בסעיף זה מכיוון שאין מדובר ברשות עצמאית אלא בחלק מהמועצה האזורית   107
משגב. 

לביאור המונחים ראו הערה 50 לעיל.  108

מנהל מחלקת ראש הרשות
החינוך

מנהל מחלקת מהנדס הרשות
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טמרה,  דוגמת  הגדולים  ביישובים  הם  גם  הוקצו  ביותר  הגבוהים  המקומיים  הג"א  תקציבי 

שפרעם, סח'נין ורהט, והתקציב ביישובים אלה עומד על 107,500 ש"ח עד 141,881 ש"ח. נתון 

תקציבי מעניין הוא שבנצרת — העיר הערבית הגדולה בישראל שמניין תושביה כ-73,000 

איש — תקציב הג"א המקומי הממוצע עומד על 56,000 ש"ח בלבד. שיעורו של תקציב זה 

הוא כמחצית מתקציבי היישובים הגדולים שהוזכרו קודם לכן וקרוב למדי לתקציב היישובים 

הקטנים כגון מג'ד אל־כרום, שבה מתגוררים כ-13,000 איש, כשביעית ממניין תושבי נצרת. 

נתון נוסף שחשוב לציינו הוא שבאום אל־פחם, העיר הערבית השנייה בגודלה בישראל שבה 

מתגוררים כ-49,000 איש, לא מוקצה כל תקציב להג"א מקומי. יש להדגיש כי אום אל־פחם 

אינה העיר היחידה שאין לה תקציב הג"א מקומי — כך גם היישובים ראמה וחורה.

 תרשים 22: ממוצע תקציב הג"א ארצי והג"א מקומי ביישובים הערביים
בשנים 2010–2012 )באלפי שקלים(
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היערכות היישובים הערביים לשעת חירום על פי דיווחיהם של  ז. 
בעלי התפקידים

סעיף זה יבחן את היערכות היישובים הערביים לחירום על סמך דיווחיהם של בעלי התפקידים 

וביכולת ההתמודדות של המחלקות  ברשות, תוך התמקדות בידע המקצועי הקיים ברשות 

יידונו גם הגורמים המעכבים את היערכותן לחירום של הרשויות  השונות עם מצבי חירום. 

הערביות בכלל ושל מחלקות החינוך והרווחה בפרט.

בידע  מחסור  על  מצביעים  שנבדקו  המקומיות  ברשויות  התפקידים  בעלי  עם  הראיונות 

ועל הבדלים ברמת הידע בין המחלקות השונות. רמת הידע  מקצועי חיוני בנושא החירום 

הגבוהה ביותר נמצאה במחלקות החינוך: ב-74% מהן נמצא הידע המקצועי הנחוץ לחירום. 

כמו כן נמצא כי פחות ממחצית הרשויות הערביות )48%( מחזיקות בידע מקצועי חיוני בנושא 

החירום, ורק ב-43% ממחלקות הרווחה קיים ידע חיוני זה. 

תרשים 23: ידע מקצועי בתחום החירום ברשויות המקומיות הערביות )%(

נמוך  כי שיעור  כי בעלי תפקידים ברשויות המקומיות הערביות סבורים  תרשים 24 מראה 

ביותר )14%( מהרשויות הערביות ערוכות למצבי חירום. פחות משליש ממחלקות ההנדסה 

)30%( ערוכות למצבי חירום, ורק כחמישית )22%( ממחלקות החינוך נתפסות כערוכות למצבי 

חירום; כך גם מחלקות הרווחה )21%(. 
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תרשים 24: היערכות הרשויות הערביות למצבי חירום )%(

המחקר מצא גם כי מנהלי מחלקות החינוך מעריכים שרמת ההתמודדות של בתי הספר 

עם אסונות טבע ביישובים הערביים היא בינונית )3.1(, וכי מנהלי מחלקות הרווחה מעריכים 

שיכולת המענה של מחלקתם לצורכיהן של קבוצות מיוחדות נמוכה )2.3(.

בתשובות על שאלות סגורות מנו בעלי התפקידים ברשויות המקומיות הערביות כמה גורמים 

מרכזיים המעכבים את היערכות רשויותיהם לחירום, כפי שמציג תרשים 25. בראש הרשימה 

עומד המחסור בציוד ובמקלטים )73%(, במקום השני המחסור בכוח אדם מקצועי ובמתנדבים 

שיפעלו להיערכות הרשות לחירום )45%( ובמקום השלישי המחסור בנוהל חירום )36%(, נוהל 

לכלל הרשות ונוהל לכל מחלקה המגדיר את סדר הפעולות, את חלוקת התפקידים ועוד. 

אחריהם באים בדירוג מחסור בידע של בעלי התפקידים בתחום החירום )27%( ואי־הטמעת 

נושא החירום וההנחיות הנוגעות לו )18%(. חשוב לציין כי בתשובה על השאלות הפתוחות עלו 

גורמים נוספים המעכבים את היערכות הרשויות המקומיות הערביות לחירום )ראו סעיף 4.י'. 

להלן, הידע המקצועי של בעלי תפקידים ברשות המקומית כרכיב חיוני להיערכות לחירום, וכן 

סעיף 4.י'. להלן, השפעת תפיסתם של ראש הרשות ושל עובדיה את נושא החירום על מידת 

היערכות היישוב(. 
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תרשים 25: הגורמים המעכבים את היערכות הרשויות הערביות לחירום )%(

הספר  בתי  היערכות  את  המעכבים  אחדים  גורמים  מנו  ביישובים  החינוך  מחלקות  מנהלי 

לחירום. בראש הרשימה עומד המחסור בתשתיות פיזיות, קרי שטח המקלטים אינו מספק 

לקליטת כלל התלמידים, ומחסור בציוד ייעודי לחירום )55%(. הגורם השני הוא המחסור בידע 

אי־הפנמת  הוא  השלישי  הגורם   .)25%( בחירום  העוסקים  התפקידים  בעלי  בקרב  מקצועי 

ההנחיות )15%( והגורם האחרון הוא הצפיפות בכיתות ובבתי הספר )5%(. 

את  המעכב  במעלה  הראשון  הגורם  הערביות,  ברשויות  הרווחה  מחלקות  מנהלי  לדברי 

מיוחדות  לאוכלוסיות  מותאמים  במקלטים  המחסור  הוא  לחירום  מחלקותיהם  היערכות 

)44%( )להרחבה ראו סעיף 4.א'. לעיל, מקלטים ציבוריים ומקלטים במוסדות חינוך ביישובים 

הערביים(. הגורם השני הוא המחסור במשאבים כגון ציוד הגנה ייעודי לעובדי הרווחה לצד 

ציוד מיוחד לאוכלוסיות מיוחדות כגון מיטות, עגלות נכים ועוד )33%(. )להרחבה ראו סעיף 

האחרון  הגורם  הערביים(.  ביישובים  לחירום  ייעודיות  וארגוניות  פיזיות  תשתיות  להלן,  5.א'. 

)23%(. המנהלים  ובידע המקצועי  בכוח אדם  הוא המחסור  הרווחה  שמנו מנהלי מחלקות 

דיווחו על עומס רב המוטל על עובדי המחלקות בשל המחסור בכוח אדם ובתקנים המקשה 

עליהם לעסוק בנושא החירום )ראו 3.ד'. לעיל, כוח אדם ובעלי תפקידים מקצועיים בתחום 

החירום ביישובים הערביים(. מנהלי מחלקות הרווחה מצביעים גם על מחסור בידע המקצועי 

בקרב בעלי התפקידים העוסקים בחירום )להרחבה ראו סעיף 3.ד'. לעיל, היערכות היישובים 

הערביים לשעת חירום על פי דיווחיהם של בעלי התפקידים(. 
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היערכות התושבים הערביים לחירום על פי דיווחיהם של בעלי  ח. 
התפקידים ברשויות המקומיות הערביות

סעיף זה שוטח את הממצאים הנוגעים להיערכות הציבור הערבי לנושא החירום ואת הגורמים 

המשפיעים על רמתה בהסתמך על דיווחיהם של בעלי התפקידים העוסקים בתחום החירום 

ברשויות המקומיות הערביות.

הממצא הבולט הראשון הוא כי מנקודת מבטם של בעלי התפקידים ברשויות הערביות, רמת 

ההיערכות של הציבור הערבי לנושא החירום נמוכה )2 מתוך 5(. 

 תרשים 26: הגורמים להיערכות הלקויה של הציבור הערבי לחירום על פי דיווחי 
בעלי תפקידים ברשויות המקומיות )%(

אמונות דתיותהערכת סיכון מחסור בבעלי חוסר מודעות
תפקידים 
מקצועיים
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ההיערכות  רמת  את  מסבירים  שלדבריהם  גורמים  כמה  על  מצביעים  התפקידים  בעלי 

הנמוכה. הגורם המרכזי הוא חוסר המודעות לחשיבות הנושא ולהשלכותיו על התושבים ועל 

היישוב כאחד )83%(. הגורם השני הוא ההערכה שהסיכויים להיפגע במלחמה מעטים )63%(. 

במילים אחרות, התושבים הערבים מעריכים שמעטים הסיכויים שמדינות ערב יפגעו בהם 

במצב של מלחמה או בעימות אלים. הגורם השלישי הוא אמונות דתיות )46%(: התושבים 

הערבים )ובייחוד הדתיים שבהם( מאמינים בקיומו של כוח עליון. הגורם הרביעי הוא מחסור 

בבעלי תפקידים מקצועיים )17%(. היות שרוב קציני הביטחון חסרי רקע ביטחוני )שירות בצבא 

מקומיים.  פוליטיים  לתפקיד מטעמים  מונה  וחלקם  בעייתי  ברשות  או במשטרה(, מעמדם 
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סמכות  כמקור  ובתפיסתם  הביטחון  קציני  של  המקצועית  ביכולתם  פוגעות  אלה  עובדות 

בקרב התושבים )ראו הרחבה בסעיף 4.י'. להלן, הידע המקצועי של בעלי תפקידים ברשות 

המקומית כרכיב חיוני להיערכות לחירום(. הגורם החמישי הוא קשיים כלכליים )13%(. גורמים 

אלה ואחרים )המפורטים בסעיף 4.י'. להלן, השפעת תפיסתם של ראש הרשות ושל עובדיה 

את נושא החירום על מידת היערכות היישוב( מקשים על היערכות הציבור הערבי לחירום.

הבדלים בהיערכות היישובים הערביים לחירום על פי  ט. 
התנסותם באירועי חירום בעבר

סעיף זה עוסק בהבדלים ברמות ההיערכות של הרשויות הערביות השונות לחירום על פי 

התנסותם באירועי חירום בעבר.

הרשויות שחוו אירוע חירום מבין הרשויות שהשתתפו במחקר הן: אום אל־פחם, באקה אל־

ומג'ד  ירכא, נצרת, לקייה  גרבייה, דליית אל־כרמל, פרדייס, רהט, קלנסווה, שפרעם, מג'אר, 

אל־כרום. הרשויות שלא התנסו באירועי חירום הן: כפר קאסם, טירה, ג'לג'וליה, סח'נין, דבורייה, 

שעב, כעבייה, טמרה, כפר יאסיף, חורה וכמאנה. 

במקרה  ביישובים שהתנסו  הספר  בבתי  המקלטים  של  המוכנות  רמת  כי  עולה  מהמחקר 

חירום )3.61(, גבוהה מזו שביישובים שלא התנסו באירועי חירום )2.72(. עם זאת לא נמצאו 

הבדלים מובהקים בשאר משתני ההיערכות לחירום בין היישובים שהתנסו במקרה חירום לבין 

שאר היישובים.

היערכות הרשויות המקומיות הערביות לחירום: חלוקת  י. 
האחריות בין המדינה, הרשות המקומית, התושבים וארגוני 

החברה האזרחית
נשאלו  שבמסגרתו  המחקר,  של  האיכותני  חלקו  על  מבוססים  זה  בסעיף  הממצאים 

המרואיינים שאלות פתוחות. תשובותיהם נותחו על פי כללי הניתוח האיכותני. חלק זה משלים 

את הממצאים שהתקבלו בחלק הכמותי ותורם להבנה מעמיקה יותר של סוגיית היערכות 

היישובים הערביים לחירום ושל הגורמים המשפיעים עליה.

על  רבה  במידה  המשפיעים  מרכזיים  גורמים  כמה  על  מצביעים  האיכותניים  הממצאים 

היערכות הרשויות המקומיות הערביות לחירום: )א( משרדי הממשלה; )ב( הרשות המקומית – 

העומד בראשה ופקידיה; )ג( תושבי הרשות; )ד( ארגוני החברה האזרחית. הממצאים שלהלן 

מבחינים בין דרכי ההשפעה של הגורמים השונים לבין אחריותם למצב הקיים.
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הקצאת משאבי המדינה כתנאי להיערכות הרשויות המקומיות   
הערביות לחירום

לחירום  הרשויות  בהיערכות  קשיים  על  מדווחים  הערביות  המקומיות  הרשויות  עובדי  רוב 

ומנמקים את אי־ההיערכות בסיבות אלה: 

להקצות  אמורים  הממשלתיים  שהגופים  תקציביים,  בעיקר  במשאבים,  מחסור  ראשית, 

אחד  של  בדבריו  נשמע  כך  על  לביקורת  ביטוי  לחירום.  ייעודי  ולציוד  ציבוריים  למקלטים 

מראשי הרשויות שבצפון: "היערכות לחירום מחייבת את המדינה להקים מקלטים ציבוריים, 

להעביר משאבים כספיים להכנת מחסן החירום לכל הציוד הדרוש כולל: מים, כלים כבדים... 

ולהקמת מרכזי מידע ביישובים". נקודה זו העלה גם המהנדס של אחת הרשויות שבצפון: 

"אין היערכות ברשות המקומית נוכח המחסור האדיר במשאבים. חסרים לנו ציוד, מקלטים, 

הדרומי  הרשויות במשולש  כריזה". מהנדס של אחת  ומערכת  הביטחון  לקצין  ביטחון  רכב 

מסכים לטענה זו: "המכשול העיקרי להיערכות למצבי החירום הוא המצב הפיזי, אין מקלטים 

ציבוריים, אין ציוד שיעזור בשעת חירום, יש רק תאוריות מה עושים במצבי חירום... יש צורך 

להקצות משאבים למגזר הערבי לבניית מקלטים ולהכנת תכניות, כלומר תקציבים ייעודיים 

לנושא החירום. כל עוד אין תקציבים, הכול יישאר תאורטי ולא מעשי".

ביקורת חריפה יותר נשמעה בדבריהם של עובדי הרשויות השוכנות סמוך לקו העימות בדרום, 

ולדבריהם מקור הפערים בהקצאת משאבים בלתי שוויונית המפלה את היישובים הערביים, 

ליישובים  שווה  באופן  להתייחס  צריכה  "המדינה  האמורות:  הרשויות  מראשי  אחד  כדברי 

הערביים שבקו העימות כמו ליהודים. המדינה חייבת לערוך את היישובים הערביים שנמצאים 

בקו העימות לחירום; הצבת כיפת ברזל סביב היישובים, בניית מקלטים ציבוריים ותגבור כוח 

האדם במחלקת הביטחון לטיפול בנושא החירום".

נציגי הגופים הממשלתיים מעידים אף הם על פערים ניכרים בין היישובים הערביים ליישובים 

היהודיים, המקשים על תפקודן של הרשויות הערביות במצבי חירום. 

דוגמה בולטת לכך היא אי־מוכנותן של המרפאות ביישובים הערביים למצבי חירום; מאחר 

שאין הן עומדות בתקני המיגון, אין ביכולתן לתפקד במצבי חירום ולפיכך חלק ניכר מהציבור 

החירום  אגף  מנהל  של  מדבריו  שעולה  כפי  חירום,  בשעת  רפואי  סיוע  ללא  נותר  הערבי 

במשרד הבריאות: "ברוב היישובים הערביים אין מרפאות אחודות — מרפאות ממוגנות היכולות 

לתפקד בשעת חירום. בארבע השנים האחרונות כל המרפאות מחויבות לבנות מרחב מוגן, 

ביישובים  שכורים.  במבנים  גם  וכנ"ל  להתרחב  המעוניינות  ובאלו  החדשות  המרפאות  בכל 

הערביים אין כמעט בנייה או הרחבה ובמבנים השכורים קשה לבצע שינוי. מציאות זו מקשה 

על תפקודן של המרפאות ביישובים הערביים בשעת חירום". 

באגף  חירום  לשעת  אדם  כוח  פריסת  ותכנון  בקהילה  הרפואית  ההיערכות  תחום  מנהלת 

החירום במשרד הבריאות מחדדת את שאלת האחריות לקיומן של מרפאות החירום: "קופות 

החולים אמורות להיות אחראיות למיגון המרפאות ביישובים, וזו כאמור שאלה תקציבית". 
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סגן ראש רשות במשולש הדרומי מחזק את האמור לעיל, בהטעימו כי המחסור במשאבים 

ובתקציבים מקשה לא רק על ההיערכות הפיזית לחירום אלא גם על ההיערכות התודעתית: 

"העלאת המודעות של התושבים לחירום נעשית באמצעות הרצאות, אך כל עוד אין תקציבים 

המיועדים למצבי חירום, למשל לבניית מקלטים, הנושא לא יעלה על סדר היום של התושבים".

נציגי הגופים הממשלתיים מודים בקיומם של הפערים וטוענים כי הסיבה להם היא בראש 

ובראשונה האיחור בהחלת פעילותם ביישובים הערביים. לדבריהם, עד מלחמת לבנון השנייה 

לא ראתה מדינת ישראל צורך להשקיע במוכנות היישובים הערביים לחירום. רק בעקבות 

והאירועים הביטחוניים בדרום החלו משרדי הממשלה להקצות תקציבים  המלחמה בצפון 

ותקנים לקציני ביטחון ברשויות הערביות ובמוסדות החינוך — תפקידים שכמעט לא היו קודם 

את  מציין  )רח"ל(  הלאומית  החירום  רשות  של  הצפון  מחוז  מנהל  הערביים.  ביישובים  לכן 

התפנית שחלה במילים אלה: "בשנים האחרונות רח"ל משקיעה את חלק הארי של התקציב 

ברשויות הערביות, 'הפליה מתקנת', כיוון שעד 2006 — מלחמת לבנון השנייה — לא הייתה שום 

השקעה ביישובים הערביים".

היישובים  ביטוי בשיפור ההיערכות הפיזית של  לידי  ההשקעה של משרדי הממשלה באה 

הערביים, כפי שמעיד מהנדס הרשות באחד מיישובי הדרום: "יש עלייה מבחינת ההיערכות, 

בעיקר בשל הדרישות של משרד הפנים והלחץ שמופעל מצדם על הרשות. הוכן חדר מל"ח 

בתוך מבנה קיים על ידי משרד הפנים והושכר מחסן לציוד חירום."

דברים אלו מתיישבים עם דבריו של ראש רח"ל: "בשנה האחרונה השקיעו 20 מיליון ש"ח 

במרכזי הפעלה ברשויות המקומיות, רובם ברשויות הערביות".

על אף השקעתם של הגופים הממשלתיים בשנים האחרונות, עדיין יש פער עמוק בין היישובים 

הערביים ליישובים היהודיים בכל הנוגע להיערכות לחירום. כאמור, הפער נובע משנים רבות 

של הזנחת היישובים הערביים מצד גופי הממשלה אך גם ממיעוט מקורות ההכנסה ברשויות 

המקומיות. להלן דבריו של מנהל מחוז הצפון ברח"ל על הסוגיה: "רח"ל מקצה את אותם 

חירום  ציוד  הפעלה,  מרכז  חירום,  מחסן  והערביות,  היהודיות  המקומיות  לרשויות  משאבים 

נובעים מכך כי  והיהודיות  ועזרים במרכז ההפעלה. הפערים בין הרשויות הערביות  למחסן 

לרשויות הערביות אין תקציבים ואין מענקי איזון".

מקצה  החינוך  "משרד  זה:  לעניין  מוסיף  החינוך  במשרד  הצפון  מחוז  של  הביטחון  קצין 

משאבים למען היערכות בתי הספר לחירום. במחוז חיפה הוקצו חצי מיליון שקל למטרה 

יהיו ערוכים למצבי חירום. בבתי הספר הערביים  זו, כך שבמהלך ארבע שנים בתי הספר 

מטפלים בעניינים הבסיסיים, הדברים הדחופים ביותר, זאת בשל המצב הקשה של הרשויות 

המקומיות".

מנהל אגף החירום במשרד הבריאות מוסיף כי הקשיים הכלכליים של הרשויות המקומיות 

"אין  הערביות:  הרשויות  של  הבלעדית  נחלתן  אינם  לחירום  הרשויות  בהיערכות  הפוגעים 

הבדל בין רשויות מקומיות ערביות קטנות וחלשות לבין רשויות יהודיות קטנות וחלשות. בשני 

המקרים הרשות לא מקצה את המשאבים הדרושים להיערכות לחירום, למשל על ידי מינוי 
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ממונה בריאות. תפקיד זה ממונה על ידי ראש הרשות ומתוקצב מתקציב הרשות. ברשויות 

חלשות ראשי הרשויות לא מוכנים לגזול מתקציבם לתפקיד זה ולכן הם פוגעים בהיערכות 

יישוביהם לחירום".

הידע המקצועי של בעלי התפקידים ברשות המקומית כרכיב חיוני   
בהיערכות לחירום

המחסור  הוא  לחירום  הערביות  הרשויות  היערכות  על  המקשה  במעלה  השני  הגורם 

התכופה  אף השתתפותם  על  וזאת  עליו,  המופקדים  בקרב  החירום  בתחום  בידע מקצועי 

בהשתלמויות ובתרגילי החירום. 

יו"ר איגוד הקב"טים טוען כי המחסור בידע המקצועי בתחום החירום ברשויות המקומיות נובע 

בעיקר ממעמדם הבעייתי של קצין הביטחון ברשות ושל מחלקת החירום ברשות. תפקידו 

של קצין הביטחון אינו סטטוטורי ועל כן אין הוא זוכה לגיבוי המקצועי הדרוש לו; בפועל הוא 

תלוי בדרך שבה ראש הרשות תופס את התפקיד ואת החשיבות של אגף החירום או מחלקת 

החירום: "הבעיה המרכזית היא שהקב"ט אינו תפקיד סטטוטורי ברשות המקומית וככזה יש 

לו 'אבות' רבים אך אין גוף אחד בעל סמכות מקצועית ואחריות ביצועית עליו. האחראי הישיר 

הוא למעשה ראש הרשות, שעל פי חוק כלל אינו מחויב להעמיד תקן לתפקיד זה וגם כאשר 

הוא מודע ומחויב לנושא, הוא אינו יכול להנחות את הקב"ט מקצועית. שאר הגופים מהווים 

למעשה יועצים מקצועיים".

קצין הביטחון באחד היישובים במשולש הדרומי מוסיף כי מנהלי המחלקות השונות ברשות 

"...הם לא מיישמים את הידע המועבר  אינם מטמיעים את הידע המוקנה להם בהכשרות: 

בהשתלמויות... למנהלי המחלקות אין תיקי חירום, למשל מנהל מחלקת חינוך לא מכיר את 

מספר התלמידים בבתי הספר, את מספר בתי הספר. בנוסף אין שיתוף פעולה בין עובדי 

העירייה והמחלקות ואין תיאום..."

מנהלת העומדת בראש אחד מארגוני החברה האזרחית העוסקים בנושא החירום ובהכשרת 

בעלי תפקידים מלינה על המחסור בידע מקצועי בקרב העוסקים בנושא החירום ברשויות 

הערביות ומסבירה את הסיבה לו ברמת הידע הנמוכה בהכשרות המקצועיות ובאופן העברתן 

על ידי הגורמים הממשלתיים השונים. לטענתה, גורמים אלה מציעים הכשרות בסיסיות בלבד 

והן ניתנות רק לחלק מבעלי התפקידים וללא ההתאמה הנחוצה לשפה ולתרבות הערבית: 

ולרשויות  בכלל  המקומיות  ברשויות  התפקידים  לבעלי  העורף  פיקוד  שמעביר  "ההכשרות 

בחירום...  העוסקים  לבעלי התפקידים  ידע  אינן מקנות מספיק  בפרט  הערביות  המקומיות 

היכולת  את  התפקידים  לבעלי  מקנה  לא  זה  שידע  אלא  הבסיסי,  הידע  את  מספקות  הן 

להתמודד עם מצבי חירום. מלבד זאת, פיקוד העורף לא נותן הכשרות מקצועיות בתחום 

החירום לעובדים סוציאליים, וזה מקשה על עובדים אלה למלא את תפקידם המקצועי על 

הצד הטוב ביותר... צריך להתאים את תכניות ההכשרה לשפה, לתרבות וליישוב המסוים — 

להתייחס לשונּות ולמגוון".
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ליישובים  העורף  פיקוד  כניסת  כי  סבורים  המקומיות  ברשויות  התפקידים  בעלי  זאת,  עם 

הערביים הצליחה לחולל שינוי בהיערכותן וגרמה להגברת מודעותם של התושבים ושל עובדי 

הרשות כאחד לנושא, כפי שמעיד מהנדס הרשות באחד מיישובי הצפון: "חלה ברשות עלייה 

צוותי  של  ובמיומנויות  ביכולות  גדול  שיפור  על  נוסף  לחירום,  והמודעות  ההיערכות  ברמת 

נציגים  נוכחות  ובתרגילים.  בפעילויות  בהשתתפות  מתבטא  זה  שינוי  הרשות.  של  החירום 

מפיקוד העורף שיפרה את רמת המוכנות של הרשות ושל העוסקים בחירום".

הממונה על החירום במחלקת החינוך באחד היישובים במשולש הדרומי מחזק את הדברים: 

"היערכות הרשות המקומית עלתה בשל כניסת פיקוד העורף ומל"ח. גופים אלה מקדמים את 

נושא החירום ביישוב ומעלים אותו על סדר היום של הרשות".

מנהל מחלקת החינוך ביישוב במחוז חיפה מחזק אף הוא טיעון זה: "חל שיפור בהיערכות בתי 

הספר למצבי חירום, וזאת כתוצאה מהלחץ שמפעיל פיקוד העורף להגברת המוכנות למצבי 

חירום והשתתפות בתרגילים".

בצרכים  מתחשב  החינוך  "משרד  מוסיף:  החינוך  במשרד  הצפון  מחוז  של  הביטחון  קצין 

המיוחדים של האוכלוסייה הערבית, המתבטאים במחסור בידע בתחום החירום. משרד החינוך 

יותר לקציני הביטחון במוסדות החינוך ביישובים הערביים,  נותן השתלמויות והדרכות רבות 

בשל העובדה שהם לא משרתים בצבא. למשל: עורכים שלושה כנסים לקציני ביטחון ערבים 

לעומת כנס אחד לקצינים היהודים".

בה בעת נשמעות טענות בקרב הגופים הממשלתיים כי הסיבה למחסור בידע מקצועי בקרב 

בעלי התפקידים ברשויות המקומיות הערביות טמונה ביחסם השטחי להכשרות המקצועיות. 

ביטוי לכך נשמע בדבריו של מנהל מחוז הצפון ברח"ל: "אנחנו עורכים כנסים וימי עיון בנושא 

בפרט.  הערביות  ולרשויות המקומיות  בכלל  ברשויות המקומיות  לבעלי התפקידים  החירום 

חלק מבעלי התפקידים הערבים תופסים את ההכשרות וימי העיון כנופש וכימי חופש. אתן 

דוגמה: לפני כמה חודשים ארגנו יום עיון לקציני הביטחון של הרשויות המקומיות. הגיע אליי 

אחד המארגנים ואמר לי: עדיף שנבטל את יום העיון כי רובם המוחלט של קציני הביטחון 

נמצאים מחוץ לאולם, למעט שלושה ארבעה שנוכחים".

השפעת תפיסתם של ראש הרשות ושל עובדיה את נושא החירום על   
מידת היערכות היישוב 

ביישובים הערביים  הקיים  הביקורת על המצב  עיקר  כה, אשר הפנה את  לדיון עד  בניגוד 

לגופים הממשלתיים, נשמעו בראיונות גם קולות אחרים, בעיקר מצד קציני הביטחון: הם הפנו 

את חצי הביקורת לראש הרשות המקומית ולעובדיה. מרואיינים רבים טענו שהגורם המרכזי 

לליקויים בהיערכות הרשויות הערביות לחירום טמון בחוסר המודעות של ראש הרשות ושל 

עובדיה לחשיבותו של הנושא. היעדר מודעות לחשיבות הנושא דוחק אותו לשולי סדר היום 

העיסוק  כך  משום  היום־יומית.  מהעשייה  בלתי־נפרד  כחלק  בו  לעסוק  מהעובדים  ומונע 

בענייני החירום הוא נקודתי ותגובתי בלבד, וההיערכות לשעת חירום מסתכמת בהשתתפות 
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ובהשתתפות בישיבות ההכנה  ולביקורת  בתרגילים, בעדכון תיקי החירום כהכנה לתרגילים 

לתרגילים. הממונה על תיק החירום במחלקת הרווחה ביישוב באזור חיפה מתאר את עיסוקה 

של המחלקה בחירום במילים אלה: "העלאת נושא החירום על סדר היום של המחלקה תלוי 

במצב באזור. אם יש מצב חירום, נושא החירום עולה. נושא החירום עולה רק בעת עדכון 

התיקים. הנושא לא נמצא על סדר היום, המחלקה מטפלת בנושא בעת שיש מפגשים בנושא, 

רק אז העובדים מתחילים לעדכן את התיק".

מהנדס רשות באחד מיישובי הצפון טוען בעניין זה: "אני מקדיש כמעט אפס אחוז משבוע 

העבודה שלי לנושא היערכות לקראת מצבי חירום. אני מקדיש לנושא זה שעות ספורות, רק 

במידת הצורך, בעת מלחמה למשל".

רק  "אני משקיע  אלה:  במילים  בחירום  החודשית  בצפון מתאר את השקעתו  עיר  מהנדס 

4% מחודש העבודה שלי בחירום, ואני רואה שאין צורך להשקיע יותר כי יום בחודש יושבים 

על עדכונים ותרגולים, וצוות ההנדסה וצוותים של פיקוד העורף נפגשים כל חודשיים או כל 

שלושה חודשים".

תמונת המצב הבעייתית המצטיירת לעיל אינה פוסחת על היישובים הסמוכים לקו העימות, 

יישובים שנפגעו במהלך אירועים ביטחוניים. להלן דיווחיהם של עובדי אחת הרשויות  כולל 

הסמוכות לקו העימות על נושא החירום: "בעת חירום הנושא מקבל עדיפות ראשונה, בשגרה 

— 3 מתוך 7, וזה מתבטא בישיבות של צוות החירום שנערכות 3–4 פעמים בשנה" )מנהל 

מחלקת החינוך(; "שעה בשבוע לעדכון עם הקב"ט ופיקוד העורף. אני לא שואף להגביר את 

זמן העיסוק שלי בחירום כי שעה זה מספיק" )ראש הרשות(.

היעדר המודעות לחירום ברשויות הערביות לא רק פוגעת בהיערכות הרשות לחירום אלא 

ביטוי בדבריו של קצין  לידי  גם על מעמדו של קצין הביטחון ברשות, כפי שבא  מערערת 

לנושא החירום בעירייה בכלל. אם  "קיים חוסר מודעות  ביישוב במשולש הדרומי:  הביטחון 

תשאל את עובדי העירייה מי קצין הביטחון, הם לא מכירים אותו כי זה לא מעניין אותם. 

מבחינתם נושא החירום לא חשוב, לכן גם בעל התפקיד איננו חשוב. הם אפילו מעדיפים 

לסגור את המחלקה ולפטר את קצין הביטחון ולנצל את התקציב המושקע במקום אחר".

מהנדס רשות במשולש הצפוני מוסיף שחוסר המודעות פוגע בהיערכות הכללית של הרשות 

לחירום: "לדעתי האישית, כל המודעות לנושא מוכנות למצבי חירום היא אפסית והדבר גורם 

להתנהלות אדישה ביותר לעניין. פועל יוצא מכך הוא אפס מוכנות מחשבתית ו/או פיזית ו/

או מבנית ו/או תשתיתית". 

הרשויות  של  היום  סדר  לשולי  החירום  נושא  דחיקת  את  להסביר  עשויים  גורמים  כמה 

הערביות: ראשית, רמת מודעות נמוכה לחשיבותו של תחום החירום בקרב המופקדים עליו; 

שנית, היעדר לחץ ציבורי על המנהיגות המקומית הנבחרת להתייחס אל הנושא כאל שיקול 

הסוגיה:  על  הצפוני  המשולש  מיישובי  באחד  רשות  ראש  סגן  של  דבריו  להלן  אלקטורלי. 

"מגמת ההיערכות לקראת מצבי חירום ברשות היא נמוכה, וזאת תוצאה ישירה מהעובדה 

שהמנהיגות ביישובים הערביים עסוקה בתחומים אחרים. צריך לחץ ציבורי והגברת המודעות 
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על חומרת הנזק שאמורה להיות במקרה אסון טבע, כמו רעידת אדמה, כדי לשפר את רמת 

ההיערכות ולהעלות את הנושא על סדר היום של הרשות".

ברשויות  הנבחרת  המנהיגות  של  לתפקידה  מכרעת  חשיבות  מייחסים  רבים  מרואיינים 

והן  הן בקרב הציבור  הנושא. על המנהיגות הפוליטית לפעול  בקידום  המקומיות הערביות 

במסגרת הרשות המקומית להעלאת הנושא למודעות ולסדר היום ואף לוודא היערכות נאותה 

ברמה התודעתית והפיזית כאחד. להלן דעתם של המרואיינים על הנושא: "צריך להעלות את 

החשיבות של נושא החירום בקרב ראשי הרשויות הערביות וזאת כדי להעלות את חשיבות 

הנושא בקרב כלל האוכלוסייה" )קצין ביטחון מהמשולש הדרומי(; "נושא החירום תלוי מאוד 

ותשומת  חשיבות  ככל שהנושא מקבל  ולחשיבותו.  לנושא  ובהתייחסותה  העירייה  בהנהלת 

לב מההנהלה, כך הוא עולה על סדר היום של העירייה ומשפר את רמת ההיערכות" )קצין 

ביטחון מהצפון(.

פקידי הממשלה מסכימים עם עובדי הרשויות המקומיות על הקשר בין החשיבות שמייחס 

ראש הרשות לנושא החירום לבין רמת ההיערכות של הרשות. לטענתם, היערכותן הלקויה של 

הרשויות הערביות לחירום נובעת בין היתר מחוסר העניין של ראש הרשות בנושא ומדחיקת 

הנושא לשולי סדר העדיפויות. התייחסות זו נובעת מההערכה שמעטים הסיכויים להיווצרות 

מצב חירום, מתפיסותיהם הדתיות של ראשי הרשויות הערביות ומהתמקדותם בסוגיות אחרות 

התורמות לדעתם לחיזוק מעמדם הפוליטי. ביטוי לכך נשמע בדבריהם של פקידי ממשלה: 

"ראשי הרשויות הערביות חושבים שזה לא יגיע אליהם, מתוך תפיסות דתיות. ראש מועצה 

בנגב הביא את הקוראן ואמר שבקוראן כתוב שלא תהיה כאן רעידת אדמה. לכן, הוא אמר 

לאנשי רח"ל שחבל על הזמן שהם מבזבזים" )מנהל מחוז הדרום ברח"ל(; "יש בעיה בעבודת 

הגוף ברשויות הערביות בשל תרבות החירום ברשויות אלה. הם תופסים את החירום כמשהו 

שלא יגיע אליהם, הטילים בעת המלחמה עם מדינות ערביות לא יגיעו אליהם" )ראש יחידת 

תיאום והיערכות המחוזות לחירום ברח"ל(.

ראש רח"ל מוסיף: "ראשי הרשויות אמורים לכנס את ועדת מל"ח שלוש פעמים בשנה. ראשי 

הרשויות הערביות לא מתכנסים כי יש להם דברים חשובים יותר. הם מקדימים את הדחוף 

על החשוב, הם מעדיפים לסלול כביש מאשר לעסוק בחירום".

השפעת ראש הרשות על היערכות הרשות לחירום נובעת מהכוח העצום שבידיו, שמאפשר 

של  מקומו  את  להגדיר  התנהלותה,  ואת  המקומית  הרשות  של  היום  סדר  את  לקבוע  לו 

החירום בסדר היום ואף לצאת נגד משרדי הממשלה האחראים לנושא החירום. ביטוי לכוח 

בהכנות  "המחסור  הצפון:  במחוז  החינוך  משרד  של  הביטחון  קצין  של  בדבריו  נשמע  זה 

ובהיערכות לחירום ברשויות הערביות נובע מתפקוד הרשות והעומד בראשה. בביקורת על 

הידע  ואת  הפיזיות  תיקי החירום, את התשתיות  בוחנים את  אנו  לחירום  היערכות הרשות 

המקצועי של בעלי התפקידים. בעת שיש בעיה בהיערכות אנו מודיעים לראש הרשות והוא 

אמור לטפל בבעיה. ראש הרשות הוא כמו ראש הממשלה והוא שקובע אם לטפל בבעיה 

או לא. אם לא יטפל, יקבל נזיפה, אך הוא יכול 'לצפצף' על כולם ולא לתקן את הליקויים ויש 

רשויות כאלה".
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בכיר ברח"ל מעיר על יחסי הכוחות בין משרדי הממשלה לראש הרשות ועל השפעתם על 

יכולה  איננה  אך  הרשות  לראש  עזר  כלי  היא  "רח"ל  לחירום:  הערביות  הרשויות  היערכות 

לחייב אותו. רוב היישובים הערביים אינם מנצלים מספיק את מה שרח"ל מציעה להם כולל 

הכשרות, תרגילים ועוד". ראש רח"ל טוען בעניין זה: "למשרד הגנת העורף אין היכולת לכפות 

על ראש הרשות להקים מרכז הפעלה או לשבץ מקלטים, הכול מתחיל ונגמר בראש הרשות".

קציני הביטחון ברשויות הערביות: מינוי מקצועי או פוליטי?   
החירום  בנושא  והתנהלותה  הרשות  נגד  הערביות  הרשויות  עובדי  נוספת שמפנים  ביקורת 

מתמקדת במינוי קצין הביטחון, המופקד על ההיערכות לחירום ועל התפקוד בחירום. חלק 

מהעובדים סבורים כי מינוי קציני הביטחון נעשה על בסיס שיקולים פוליטיים ולא מקצועיים 

באופן המקשה על תפקודם, על היערכות הרשות לחירום ואף על העלאת הנושא על סדר 

מיישובי  באחד  רשות  ראש  של  בדבריו  נשמע  לכך  ביטוי  תושביה.  ושל  הרשות  של  היום 

המשולש הדרומי: "חשוב למנות קציני ביטחון מקצועיים ברשות ולא לחשוב רק במונחים של 

אינטרס אישי ופוליטי. אני ירשתי את קצין הביטחון מראש הרשות הקודם, לקב"ט זה אין כל 

מושג מהו חירום. מדוע? כי הוא מינוי פוליטי של ראש המועצה הקודם. אדם כזה לא יכול 

להתעסק בנושא חשוב כמו החירום וגם אינו יכול לקדם את הנושא בקהילה".

מזכיר המועצה והאחראי לנושא החירום ביישוב בדרום מחזק טענה זו: "צריך למנות ממונה 

על נושא החירום בעל ידע ומומחיות ולא אדם שיתמנה מטעמים פוליטיים, מתוך אינטרס 

על  הפוליטיים  השיקולים  השפעת  את  מדגים  ואף  זו  לטענה  מסכים  ברח"ל  בכיר  אישי". 

בחירת קציני הביטחון ביישובים הערביים: "השיקולים הפוליטיים משפיעים על בחירת ראשי 

הרשויות הערביות בקציני הביטחון. יש מקרים שראש הרשות העדיף לא למנות קצין ביטחון 

לרשות כיוון שהמועמד שלו נפסל על ידי הוועדה".

ראש רשות בצפון מסכים גם הוא לטענה וקורא להציב את השירות הצבאי כתנאי לבחירת 

המועמדים. לדעתו, מדובר בתנאי חיוני היות שאנשי הצבא בעלי רקע מקצועי בחירום, הם 

בקהילה:  הנושא  לקידום  לתרום  יוכלו  ואף  משמעותם  את  מכירים  חירום,  במצבי  התנסו 

"התושבים לא עברו צבא לכן צריך קב"ט בעל ניסיון שעבר צבא כדי להעביר את המידע 

לתושבים".

מנהל בארגון חברה אזרחית תומך בטענות בדבר תפקודם הלקוי של רבים מקציני הביטחון 

ברשויות הערביות, אולם הוא מעלה סיבה נוספת לכך. לדעתו, במינוי קציני הביטחון מעורבים 

גורמים אחרים מלבד ראש המועצה, וכוונתו לזרועות הביטחון של המדינה אשר ממנות אנשים 

שישרתו את האינטרס הביטחוני של המדינה. לדבריו, "קציני הביטחון ברשויות הערביות אינם 

זאת מכיוון  ובחיפוש אחרי משת"פים.  ביטחון  בנושאי  בנושא החירום, הם עסוקים  עוסקים 

שרובם עובדים עם זרועות הביטחון".



109

פרק רביעי: ממצאי המחקר

מקומם של התושבים בהיערכות לחירום  
גורם חשוב נוסף המשפיע על מידת היערכותם של היישובים הערביים לחירום הוא התושבים. 

נושא החירום, אך הראיונות שנערכו  כיצד תופסים התושבים את  ישירות  המחקר לא בחן 

עם בכירים ברשויות המקומיות הערביות ועם בכירים בגופים הממשלתיים ובארגוני החברה 

גם  הכמותי,  החלק  לממצאי  בדומה  לחירום.  ערוכים  אינם  מלמדים שהתושבים  האזרחית 

בראיונות נומקה אי־ההיערכות של התושבים ברמת מודעות נמוכה לנושא החירום, בהערכה 

היום־יום.  ובטרדות  בגורל  באמונה  ביטחוני,  חירום  אירוע  להתרחשות  הסיכויים  שמעטים 

בחינת התשובות על השאלות הפתוחות אף מחדדת את הסוגיה ומוסיפה שרמת המודעות 

ואינם  לנושא  חשופים  שאינם  מכיוון  היתר  בין  ביותר  נמוכה  החירום  לנושא  התושבים  של 

מיישובי  באחד  רשות  ראש  סגן  של  דבריו  כך  על  מעידים  ייעודיות.  בפעילויות  משתתפים 

המשולש: "הנושא לא נמצא על סדר היום של האנשים. המודעות מצויה רק בבתי הספר... 

התושבים לא משתתפים בפעילויות לחירום".

ראש רשות באחד מיישובי הדרום שנסקרו טוען בעניין זה שאפשר להגביר את העניין של 

התושבים ואת השתתפותם בהיערכות לחירום באמצעות פעולה ישירה הן בקרבם והן בקרב 

המנהיגות המקומית, למשל "הגברת ההסברה, העלאת המודעות בקשר לסכנה הנשקפת 

במצבי חירום, שיתופם בתרגילי החירום ושיתוף נציגי ציבור דוגמת אנשי דת ונכבדי הקהילה". 

הצעות נוספות להעלאת המודעות בקרב התושבים עלו בראיונות נוספים. קצין ביטחון ברשות 

ידי האימאמים,  ערבית במשולש הצפוני מציע "חלוקת כרוזים בבתים, העלאת הנושא על 

הרצאות משותפות של הילדים וההורים בבתי הספר". 

חינוך   — נוסף  ומנוף  התושבים  מודעות  הגברת  הוא  המרכזי  "המנוף  כי  טוען  ברח"ל  בכיר 

הציבור  את  לשתף  "צריך  ומדגיש:  מוסיף  המשולש  מיישובי  באחד  רשות  ראש  הילדים". 

ולהגביר את המודעות לחומרת הנזק שאמור להיות במקרה אסון טבע כגון רעידת אדמה". 

העורף,  פיקוד  עם  בעבודה  התושבים  שחווים  הקושי  על  הצביעו  יישובים  בשני  מרואיינים 

המופקד מטעם משרד הביטחון על היערכות הרשויות המקומיות לחירום. סגן ראש רשות 

מהצבא  חלק  הוא  העורף  ופיקוד  "היות  בחריפות:  טוען  הדרומי  המשולש  מיישובי  באחד 

המתנהג באלימות וביד קשה כלפי האוכלוסייה הערבית, זה גורם לחוסר שיתוף פעולה עם 

פיקוד העורף". קצין ביטחון באחד היישובים בצפון מוסיף כי במפגש עם המערכת הצבאית 

התושבים חשים "חוסר אמון במערכת". חיזוק לכך נמצא בדבריה של מנהלת ארגון חברה 

במדים  צה"ל  של  כניסה  לנוכח  קושי  לתושבים  יש  מהרשויות  "בחלק  כי  שטענה  אזרחית 

רגישות  לעתים  ניכרת  מסוימים  ביישובים  כי  העידו  רח"ל  אנשי  גם  ובתרגילים".  בהכשרות 

בממשק בין התושבים הערבים לבין המערכת הצבאית, וכי "היו מקומות שבהם היה צריך 

להיכנס ללא מדים". 
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מקומם של ארגוני החברה האזרחית בהיערכות לחירום   
דו"חות ומחקרים קודמים הצביעו על תרומתם הרבה של ארגוני החברה האזרחית להיערכות 

הכמותיים  הממצאים  הערביים.  ביישובים  פעילותם  מיעוט  ועל  לחירום  היהודיים  היישובים 

במחקר הנוכחי מחזקים טענה זו ומצביעים על שיתוף פעולה מצומצם מאוד בין הרשויות 

המקומיות הערביות לבין ארגוני החברה האזרחית בכל הנוגע לתחום החירום, בראש ובראשונה 

בשל מיעוט הפעילות של ארגוני החברה האזרחית בכלל ושל ארגונים ערביים בפרט בתחום 

זה ביישובים הערביים. אחד הארגונים היחידים המקדם כיום את הנושא ביישובים הערביים 

הוא הקואליציה הישראלית לטראומה, הפועלת בשבעה יישובים ערביים בלבד.

ממצאי החלק האיכותני שופכים אור על המצב הנוכחי ומציינים סיבות נוספות לקיומו:

בין ארגונים ארציים לבין ארגוני החברה האזרחית הערביים  ראשית, היעדר שיתוף פעולה 

בתחום החירום. מנכ"ל ארגון ארצי העוסק בחירום העיד: "אנחנו תומכים בעמותות ערביות 

בהרבה תחומים וגם במחלקות הרווחה ברשויות המקומיות הערביות. אבל בתחום החירום אין 

פנייה מצדן של עמותות ערביות או ארגונים ערביים. התמיכה שלנו בתחום החירום היא בכל 

תושבי המדינה, ואנחנו מניחים שמתמיכה זו נהנית גם האוכלוסייה הערבית". 

ארגוני החברה האזרחית הערביים  בין  קושי בשיתוף פעולה  שנית, הראיונות מצביעים על 

בעבר  אזרחית, שהיה  ארגון חברה  מנהל  כך מעיד  על  החירום.  בתחום  העוסקים  השונים 

שותף בארגון מובאדרה )קואליציית הארגונים הערביים לקידום היערכות הרשויות המקומיות 

הערביות לחירום( אשר הפסיק את פעילותו: "זה הופסק כי איש לא רצה ליטול אחריות על 

ריכוז וניהול הארגון. עשינו עבודה ראשונית, וחבל שזה נפסק. לדעתי, חשוב שארגון זה יקום, 

אבל צריכים לדעת איך לנהל אותו כך שזה לא יופסק עוד פעם". 

מנהלת ארגון מרכזי העוסק בשיפור תפקודן של הרשויות המקומיות הערביות מונה סיבה 

נוספת להפסקת פעילות מובאדרה: "אי־ניהול תקין של הקבוצה והעניין שיש לחלק מהעמותות 

עם הרגישות בעבודה עם פיקוד העורף, וגם משחקי כוח בין הארגונים השונים".
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ממצאי המחקר מתמקדים בשתי סוגיות מרכזיות: היערכות היישובים הערביים למצבי חירום 

למיניהם )מלחמה, אסונות טבע, תאונות תעשייתיות וכו'( והגורמים המשפיעים על היערכותם. 

המחקר נעשה באמצעות שאלונים וראיונות של שלוש קבוצות אוכלוסייה: נבחרי ציבור ובעלי 

תפקידים ברשויות המקומיות הערביות, בכירים בגורמים הממשלתיים המופקדים על נושא 

החירום ברמה המחוזית והארצית, ומנהלים של ארגוני החברה האזרחית הפועלים בתחום 

החירום בכלל האוכלוסייה וביישובים הערביים בפרט. 

המחקר נשען על ניתוח כמותי וניתוח איכותני. הממצאים הכמותיים מציגים את תמונת המצב 

על סמך מדדים שונים ובהם הקצאת משאבים, כוח אדם, תשתיות ארגוניות ופיזיות, הכשרות 

והשתלמויות לבעלי התפקידים ועוד. הממצאים האיכותניים מתבססים על ראיונות ומציגים 

לחירום  הערביים  היישובים  להיערכות  בנוגע  המחקר  קבוצות  שלוש  בקרב  התפיסות  את 

ובנוגע לגורמים המשפיעים עליה. בפרק זה נסקור בקצרה את עיקרי הממצאים. דיון נרחב 

בהם יובא בהמשך, בפרק הדיון והמסקנות. 

תשתיות פיזיות וארגוניות ייעודיות לחירום ביישובים  א. 
הערביים109

ברוב היישובים הערביים חסרים שירותי חירום והצלה בסיסיים כגון שירותי כבאות,  	●

תחנת משטרה, תחנת מגן דוד אדום, מוקדי רפואה דחופה ובתי חולים.

ברוב היישובים הערביים אין מקלטים ציבוריים.  	●

רק  לקלוט  יכולים  הם  אך  החינוך,  במוסדות  מקלטים  יש  הערביים  היישובים  בכל  	●

את  מתחזקות  אינן  הערביות  מהרשויות  ממחצית  למעלה  מהתלמידים.  כשליש 

בתי  על  לכך  האחריות  את  ומטילות  עליהם  מפקחות  אינן  מהן  כרבע  המקלטים; 

הספר. המקלטים בבתי הספר הערביים אינם ערוכים למצבי חירום בשל המחסור 

בציוד, בשל המצב הפיזי הירוד ובשל היעדר נגישות לבעלי צרכים מיוחדים.

ברוב היישובים הערביים יש מחסני חירום, אך חסר בהם ציוד ייעודי לחירום.  	●

בפריסה  אזעקות  מתקני  מוצבים  שנבדקו  הערביים  היישובים  בכל  כי  לציין  ראוי  	●

גאוגרפית הולמת ומצבם תקין לחלוטין. 

כמעט בכל היישובים הערביים מוגדר שטח לקליטת חללים, שטח לקליטת נפגעים  	●

ושטח לקליטת אנשים שבתיהם נפגעו במצבי חירום.

סיכום הממצאים 5

חשוב לציין כי הממצאים נוגעים ליישובים הערביים שנכללו במדגם המחקר.  109



מוכנות היישובים הערביים לחירום

112

רוב מחלקות הרווחה ביישובים הערביים סובלות ממחסור בציוד מיגון לצוותי החירום.  	●

ברוב היישובים הערביים מצב התשתיות בינוני ורמת המוכנות של התשתיות למצבי  	●

חירום נמוכה: רק שליש ממחלקות ההנדסה ביישובים הערביים מחוברות למערכות 

.G.I.S וברבות מהן אין מפות לחיבור מים וחשמל. 

בשיעור גבוה מהבתים ביישובים הערביים חסר מיגון ומקלוט )בעיקר בבתים שנבנו  	●

לפני חקיקת חוק הממ"דים בשנת 1992(. עם זאת, מאז החלת החוק חלה עלייה 

תלולה במיגון הבתים.

ברוב היישובים הערביים הוכנו תכניות לפינוי וקליטת אוכלוסייה בחירום, אך בשליש  	●

מהיישובים חסרות תכניות לפינוי וקליטת אוכלוסיות מיוחדות. 

ברוב היישובים הערביים יש מאגר מידע על האוכלוסייה, כולל מידע על אוכלוסיות  	●

בשליש  רק  זאת,  עם  חירום.  לשעת  מקצוע  בעלי  של  מאגר  יש  ובכולם  מיוחדות, 

מהיישובים הערביים יש מרכז מידע לאוכלוסייה ובשני שלישים יש מרכז מידע לבעלי 

בשעות  רק  פועלים  היישובים  ממחצית  בלמעלה  המידע  מרכזי  מיוחדים.  צרכים 

חירום. 

בשני שלישים מהיישובים הערביים יש מטה חירום ויש חדר בקרה או חדר מצב, אך  	●

רק במחציתם יש נוהל לשעת חירום.

ברוב היישובים הערביים נשלחים חומרי הסברה של פיקוד העורף לכל בתי האב,  	●

הציבור  של  המודעות  להגברת  ציבור  במבני  ושלטים  עלונים  מציבים  במחציתם 

למצבי חירום, וכמעט בכולם נערכות פעילויות בבתי הספר להגברת מודעותם של 

התלמידים לנושא. 

ברוב היישובים הערביים יש מערך מתנדבים לחירום, אך פחות ממחצית המתנדבים  	●

מקבלים הכשרה מקצועית בתחום.

הכשרות, השתלמויות ותרגילי חירום ביישובים הערביים ב. 
כל  חירום,  למצבי  הרשות  היערכות  לבחינת  בתרגילים  משתתפות  הערביות  הרשויות  רוב 

מחלקות החינוך משתתפות בתרגילים להיערכות בתי הספר למצבי מלחמה, אך רק מחצית 

ממחלקות הרווחה משתתפות בתרגילים לבחינת היערכותן של האוכלוסיות בסיכון למצבי 

חירום. 
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שיתוף פעולה בין רשויות מקומיות ערביות לבין גורמי חירום  ג. 
ממשלתיים ואחרים110

כל קציני הביטחון במחלקות החינוך ורוב נציגי מחלקות הרווחה מעידים שיש שיתוף  	●

פעולה עם רשות החירום הלאומית )רח"ל( ועם משק לשעת חירום )מל"ח( במשרד 

להגנת העורף וכן עם פיקוד העורף.

רוב הרשויות מקיימות שיתופי פעולה עם שירותי הכבאות ועם משטרת ישראל, וחלקן  	●

גם עם מגן דוד אדום ועם ארגוני מתנדבים מקומיים. 

רק כשליש מקציני הביטחון וחמישית ממנהלי מחלקות החינוך והרווחה מציינים כי  	●

הם משתפים פעולה עם רשויות מקומיות אחרות. 

ארגוני מתנדבים  לבין  ביישובים הערביים  הביטחון  קציני  בין  פעולה  שיתוף  כל  אין  	●

ארציים )אף שארגון ארצי אחד לפחות, הקואליציה הישראלית לטראומה, פעיל בחלק 

מהיישובים הערביים שנבדקו(. כמו כן כמעט אין שיתוף פעולה בין מחלקות החינוך 

והרווחה לבין ארגוני מתנדבים ברמה הארצית.

כוח אדם ובעלי תפקידים מקצועיים בתחום החירום ביישובים  ד. 
הערביים

ברוב היישובים הערביים יש קצין ביטחון ברשות המקומית אך כמחציתם חסרי רקע  	●

מקצועי בתחום החירום. שני שלישים מהם מועסקים בחצי משרה וכרבע במשרה 

מלאה, וכולם מקבלים הכשרה מקצועית בתחום.

בשני שלישים מהיישובים הערביים יש קצין ביטחון במוסדות החינוך, מחציתם חסרי  	●

וכולם קיבלו הכשרה מקצועית בתחום חירום עם התמנותם  רקע בתחום החירום, 

לתפקיד. מחציתם מועסקים בחצי משרה. בכל בתי הספר ממונים עוזרי ביטחון וכולם 

קיבלו הכשרה מקצועית עם התמנותם לתפקיד. 

בשלושה רבעים ממחלקות הרווחה ביישובים הערביים יש ממונה על תיק החירום  	●

ורובם קיבלו הכשרה מקצועית בתחום. לעומת זאת, רק בחמישית ממחלקות ההנדסה 

יש ממונה על תיק החירום.

רמת המודעות של בעלי התפקידים ביישובים הערביים לנושא  ה. 
החירום והשקעת הזמן בו

רמת המודעות הגבוהה ביותר לנושא ההיערכות לחירום נמצאה בקרב קציני הביטחון  	●

ברשויות המקומיות הערביות. רמת המודעות בקרב המהנדסים הייתה בינונית-גבוהה 

המקומיות  הרשויות  בין  פעולה  שיתוף  קיים  אם  מציגים  כאן  המובאים  הממצאים  כי  להזכיר  חשוב   110
הערביות לבין גורמי חירום ממשלתיים ואחרים ואינם מציגים את רמת שיתוף הפעולה או את איכותו. 
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המודעות  רמת  הרווחה.  מחלקות  ומנהלי  החינוך  מחלקות  מנהלי  בקרב  גם  וכך 

הנמוכה ביותר נמצאה בקרב ראשי הרשויות. 

התפקידים  בעלי  של  היום  סדר  בשולי  נמצא  לחירום  וההיערכות  המוכנות  נושא  	●

ברשויות הערביות, למעט בקרב קציני הביטחון. בעלי התפקידים תלו את השקעת 

על  המוטל  הרב  ובעומס  הרשות  במחלקות  אדם  בכוח  במחסור  המועטה  הזמן 

העובדים מתוקף תפקידם. 

הקצאת תקציבים לחירום ביישובים הערביים ו. 
הפנים  הן מתקציבי משרד  לחירום  התקציב  מקורות  על  נשאלו  אף שהמרואיינים  	●

ורח"ל והן מתקציבי הרשות המקומית, רובם ככולם ציינו אך ורק את הקצאת הרשות 

ולא ההקצאות ממקורות חיצוניים. 

בהתאם  ארצי  להג"א  תקציבים  המקומית  הרשות  מקצה  הערביים  היישובים  בכל  	●

יישובים  בכמה  אך  מקומי,  הג"א  לתקציב  הקצאה  יש  ברובם  האוכלוסייה.  לגודל 

גדולים תקציב הג"א המקומי קטן או אין כלל תקציב הג"א מקומי.

היערכות היישובים הערביים לחירום על פי דיווחיהם של בעלי  ז. 
התפקידים ברשויות המקומיות הערביות

רק כעשירית מהרשויות הערביות ערוכות לחירום.  	●

ברשויות  והרווחה  החינוך  ממחלקות  וכחמישית  ההנדסה  ממחלקות  כשליש  רק  	●

המקומיות הערביות ערוכות לחירום. 

הגורמים המרכזיים המעכבים את היערכות הרשויות הערביות לחירום הם: מחסור  	●

חירום,  בנוהל  מחסור  ובמתנדבים,  מקצועי  אדם  בכוח  מחסור  ובמקלטים,  בציוד 

מחסור בידע ואי־הטמעת נושא החירום וההנחיות הנוגעות לו.

היערכות התושבים הערביים לחירום על פי דיווחיהם של בעלי  ח. 
התפקידים ברשויות המקומיות הערביות

לדעת רוב בעלי התפקידים ברשויות המקומיות, רמת ההיערכות של הציבור הערבי  	●

לנושא החירום נמוכה מאוד. 

הגורמים המרכזיים לרמת ההיערכות הנמוכה הם: היעדר מודעות לחשיבות הנושא  	●

במצבי  לפגיעה  הסיכויים  מעטים  כי  הערכה  תושביו,  ועל  היישוב  על  ולהשלכותיו 

חירום, אמונות דתיות, מחסור בבעלי תפקידים מקצועיים ועיסוק בטרדות היום־יום.
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הבדלים בהיערכות היישובים הערביים לחירום על פי  ט. 
התנסותם בחירום בעבר

לא דווח על הבדלים מהותיים בין רמת ההיערכות של רשויות ערביות שהתנסו בעבר  	●

במצבי חירום לבין רשויות שלא התנסו. נמצא הבדל רק ברמת מוכנות המקלטים 

בבתי הספר, שהייתה גבוהה יותר ביישובים שהתנסו בעבר במצבי חירום.

היערכות הרשויות המקומיות הערביות לחירום: חלוקת  י. 
האחריות בין המדינה, הרשות המקומית, התושבים וארגוני 

החברה האזרחית
הערביות  הרשויות  של  הלקויה  להיערכות  מרכזיות  סיבות  שתי  ציינו  המרואיינים  רוב  	

לחירום: )1( מחסור בהקצאת משאבים מטעם המדינה; )2( התנהלות הרשות. בנוסף עלו 

שתי סיבות משניות להיערכות הלקויה: )3( אדישות מצד התושבים; )4( פעילות מעטה 

מצד ארגוני החברה האזרחית. 

פערים  היווצרות  לידי  מביא  המדינה  תקציביים( מטעם  )בעיקר  במשאבים  מחסור   ●

נציגי  לחירום.  ייעודי  ובציוד  ויהודיות בתשתיות  ערביות  מקומיות  רשויות  בין  ניכרים 

בכניסה  להם  הסיבות  את  ותולים  פערים  שיש  מסכימים  הממשלתיים  הגופים 

בעלי  הן  זאת,  עם  הערביים.  ליישובים  הממשלתיים  החירום  גופי  של  המאוחרת 

התפקידים ברשויות והן נציגי הגופים הממשלתיים מעידים שבשנים האחרונות חל 

שינוי בתפיסת המדינה שבזכותו הוקצו תקנים ותקציבים לרשויות המקומיות הערביות. 

הקצאות אלה היו בהיקף נרחב מיד לאחר מלחמת לבנון השנייה, אך הן הלכו ופחתו 

עם השנים ואין בהן כדי לסגור את הפערים הקיימים בקצב הנדרש ולנוכח האיומים 

הנוכחיים עקב מצבן הכלכלי הרעוע של הרשויות המקומיות הערביות ובשל אי־יכולתן 

להעמיד תקציבים ייעודיים לנושא החירום. 

חלק מהליקויים בהיערכותן של הרשויות המקומיות הערביות לחירום נובע מהרשות   ●

המקומית עצמה — מהיעדר מודעות ואי־ייחוס חשיבות לנושא מצד בעלי התפקידים, 

וחירום  שגרה  בעתות  הרשות  של  לקויה  ומהתנהלות  מוגבלת  מקצועית  מיכולת 

כאחד. גם מעמדו הבעייתי של קצין הביטחון, שתפקידו אינו סטטוטורי ושמינויו נתפס 

לעתים כמינוי פוליטי ולא מקצועי, מעיב על הקשר שלו עם ראש הרשות, עם מנהלי 

המחלקות האחרות ברשות ועם התושבים. סיבה מרכזית לשוליותו של נושא החירום 

והשקעת  לנושא  הרשות  ראש  של  הנמוכה  המודעות  רמת  היא  המקומית  ברשות 

הזמן המועטה שלו בו. גם נציגי הגופים הממשלתיים רואים בראש הרשות את הגורם 

המרכזי המשפיע על היערכות הרשות לחירום; בידיו הכוח לקדם את ההיערכות אך 

גם לפעול בניגוד לרצונם של המשרדים הממשלתיים האחראים לנושא החירום. 
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התמודדות התושבים עם קשיי היום־יום ואדישותם לנושא משפיעים אף הם על יחסה   ●

של הרשות לתחום ומונעים ממנה לראותו כשדה פעולה חשוב מבחינה אלקטורלית. 

המודעות  וחוסר  התושבים  ציבור  של  אדישותו  קסמים":  "מעגל  מעין  נוצר  כך 

לחשיבותה של ההיערכות לחירום דוחקים את הנושא לשולי סדר היום של הרשות 

המקומית ומונצחים על ידי ראש הרשות ובעלי התפקידים שגם הם אינם מודעים 

לחשיבות הנושא. 

ארגוני החברה האזרחית מייחסים את הליקויים בהיערכות הרשויות הערביות לחירום   ●

להשלמת  הנחוצים  והמשאבים  התקציבים  את  משקיעה  אינה  שהמדינה  לכך 

החירום.  בתחום  הפעילים  בארגונים  והן  המקומיות  ברשויות  הן  לחירום  ההיערכות 

בנוסף, ארגוני החברה האזרחית ממעטים לפעול ביישובים הערביים הן בעתות שגרה 

והן בעתות חירום, וארגוני החברה האזרחית הערביים שלהם נגיעה בנושא ממעטים 

לשתף פעולה בינם לבין עצמם ולחלקם קושי לשתף פעולה עם המערכת הצבאית. 
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והחלטות ממשלה,  חוקים  דו"חות,  קודמים,  לצד ממצאי מחקרים  הנוכחי  ממצאי המחקר 

מעלים כמה מסקנות מרכזיות. 

תפיסת ההיערכות לחירום בעולם: שינוי המבנה הארגוני  א. 
ועיצובו

בעשורים האחרונים חל שינוי בתפיסת ההיערכות לחירום במדינות שונות בעולם והוא בא לידי 

ביטוי במעבר מהתמקדות במוכנות למלחמה להתמקדות בהיערכות כוללנית המספקת כלים 

להתמודדות עם מצבי חירום אזרחיים, קרי אסונות טבע, אסונות תעשייתיים וכדומה. מדינות 

כאלה הן למשל שווייץ ודנמרק, שלהן מערך משוכלל ויעיל להיערכות למצבי חירום ולניהולם, 

המופעל בידי גוף ייעודי להיערכות לחירום — משרד ממשלתי או סוכנות ממשלתית. גוף זה 

ארצית,  )א( אסטרטגיה  ובפירוט את עקרונות הפעולה:  בבירור  חוק המגדיר  פועל מתוקף 

אזורית-מחוזית ומקומית הכוללת סטנדרטים, תקנים, תקציבים, פיקוח ואכיפה; )ב( הסמכות 

והאחריות של כל גורם המעורב בתחום החירום ברמה הארצית, האזורית-מחוזית והמקומית; 

)ג( תכנית עבודה שנתית המבוססת על מיפוי שיטתי של הסכנות האפשריות ועל הצרכים 

הייחודיים ברמה המקומית-אזורית. המיפוי מתעדכן אחת לשנה; )ד( פתרון רב־שכבתי )ארצי, 

אזורי-מחוזי ומקומי( לקשיים המתעוררים באירועי חירום, בהתאם להיקפם ולחומרתם ועל 

פי היכולות בשטח; המערכת הצבאית נתפסת כחלק ממערך הטיפול בחירום ומופעלת לפי 

הצורך, בעיקר באירוע חירום רחב־ממדים בשטח הכרוך בנפגעים. 

תפיסת ההיערכות לחירום בישראל: שינוי המבנה הקיים או  ב. 
שיפורו?

של  מחדש  ועיצוב  שינוי  של  מתמשך  תהליך  חל  בישראל  גם  בעולם,  למתרחש  בדומה 

השיח  אזרחיים,  חירום  למצבי  הגוברת  הלב  תשומת  אף  על  לחירום.  ההיערכות  תפיסת 

וזאת בשל  ובראשונה במצבי חירום בעקבות מלחמה,  השולט בישראל עדיין עוסק בראש 

הקונפליקט הגאו־פוליטי המתמשך שבו נתונה ישראל. תפיסה זו מונצחת במבנה הארגוני של 

מערך ההיערכות לחירום: הגוף המרכזי המופקד על הנושא הן בשלב ההיערכות והן בשעת 

החירום הוא פיקוד העורף. פיקוד העורף משמש כשירות התגוננות אזרחי ומחזיק בסמכות 

המקצועית הראשית בתחום החילוץ וההצלה )בכפיפות לשר הביטחון( ובסמכות הפיקודית 

גופי ההצלה  פיקוד העורף פועלים בשטח  )בכפיפות לרמטכ"ל(. לצד  והצבאית  המרחבית 

האזרחיים דוגמת המשטרה, שירותי הכבאות ומגן דוד אדום, והם האחראים לסיוע במצבי 

דיון ומסקנות 6
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חירום נקודתיים. תהליך הקמתו של המשרד להגנת העורף — בראשיתו משרד נלווה למשרד 

הביטחון וכיום משרד נפרד הכולל את מל"ח ורח"ל — עדיין נמשך ומתקיים במציאות שאינה 

גוף  מתכלל,  כמשרד  העורף  להגנת  המשרד  מוגדר  כיום  החוק.  מבחינת  ומוגדרת  ברורה 

מטה שאינו ביצועי במהותו, ללא סמכויות פיקוד ושליטה על פיקוד העורף ועל גופי החירום 

וההצלה האחרים. הדיון המקצועי בסוגיית המבנה הארגוני הרצוי של מערך החירום וחלוקת 

האחריות והסמכות הנכונה בין הגופים הרבים הפועלים בו עדיין לא הוכרע וניתן לזהות בו 

שלושה כיוונים אפשריים: )א( מיצוב המשרד להגנת העורף כגוף מרכזי, כמשרד עצמאי או 

כאגף במשרד ראש הממשלה; )ב( הטלת האחריות לטיפול במצבי חירום על המשרד לביטחון 

הפנים; )ג( השארת המצב על כנו, כלומר פיקוד העורף הוא הגוף המרכזי האחראי לטיפול 

במצבי חירום )בכפיפות למשרד הביטחון(.

החוק הקיים: ליקויים והצעות חקיקה ג. 
בחוק הג"א, הקיים זה שישה עשורים, נמצאו כמה ליקויים משמעותיים: 

החוק אינו פותר את הקושי של ריבוי הגופים והמגזרים הפועלים בתחום החירום ואינו   .1

מגדיר בבירור את תחומי האחריות של הגופים השונים ואת סמכויותיהם; הוא אף אינו 

מציין מהם אמצעי האכיפה והבקרה עליהם. 

החוק אינו מחייב מיפוי שיטתי של המצב הקיים שעל פיו תיבנה תכנית מחייבת ברמה   .2

הארצית, האזורית-מחוזית והמקומית. 

תוך  השונות,  ברמות  לחירום  ההיערכות  לקידום  ייעודיים  תקציבים  מקצה  אינו  החוק   .3

התחשבות בשונּות בין הרשויות המקומיות. 

ישירות לתחום החירום ברמת  אינו מחייב למנות בעל תפקיד מקצועי האחראי  החוק   .4

המקומית. 

חשוב לציין כי אף ש"חוק העורף" המוצע מבקש לתקן את רוב הליקויים, אין בו פתרון   

אחריות  תחומי  אי־הגדרת  גופים,  ריבוי   — הנוכחי  הארגוני  במבנה  הבסיסית  לבעייתיות 

ברורים והיעדר הגדרה ברורה בידי מי נתונה סמכות הפיקוד והשליטה במצבי החירום 

השונים. 

הרשות המקומית: לבנת היסוד בהיערכות לחירום והחסמים  ד. 
העומדים בפניה 

בצורכי  בטיפול  היסוד  לבנת  היא  בשנים האחרונות מתגבשת ההכרה שהרשות המקומית 

התושבים במצבי חירום. זאת מכיוון שהנהגת הרשות המקומית נבחרת על ידי הציבור, עובדי 

הרשות המקומית מכירים את המאפיינים הייחודיים של התושבים, ולרשות המקומית פריסת 

שירותים המספקים את צורכי תושבים בעתות שגרה ויכולים לעבור במהירות לסיוע בשעת 

ונתמכת בהחלטות הממשלה. מדיניות הממשלה  זו מעוגנת בחוק העיריות  חירום. תפיסה 
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רואה ברשות המקומית גם את האחראית המרכזית לתקצוב נושא החירום ברמה המקומית; 

משרדי הממשלה מעבירים לרשות חלק מהמשאבים, אך הרשות המקומית אמורה להקצות 

תקציבים עצמיים ללא כל קשר לגודלה ולחוסנה הכלכלי. 

המחקר הצביע על חסמים אחדים המקשים על הרשויות המקומיות לספק פתרונות מיטביים 

בשעת חירום והנובעים ברובם מהחוק ומהמבנה הקיימים:

באופן  ההיערכות  את  לקדם  מקשה  המקומיות  הרשויות  מול  הפועלים  הגופים  ריבוי   .1

מתואם )משרד הפנים, פיקוד העורף, רח"ל ומל"ח כחלק מהמשרד להגנת העורף ומשרדי 

הממשלה השונים(.

לא בכל הרשויות המקומיות יש אגף או מחלקה ייעודיים לחירום וברובן אין בעל תפקיד   .2

ייעודי סטטוטורי המועסק במשרה מלאה לשם קידום נושא ההיערכות לחירום )הדבר נכון 

בייחוד ברשויות הקטנות(.

מחסור בהקצאת משאבים ייעודיים ועל פי קריטריונים ברורים מצד משרדי הממשלה   .3

פוגע בעיקר ברשויות המקומיות הקטנות והמוחלשות, שהן ברובן ערביות. רשויות אלה 

סובלות בשל היותן קטנות ומאי־יכולתן להעמיד תקציב חירום ממקורות עצמיים. במשרד 

לרשויות  הסיוע  יחולק  שלפיהם  העדיפויות  וסדרי  הצרכים  כה  עד  נקבעו  לא  הפנים 

)יתר על כן, אף שבשנים האחרונות עלתה הקצאת משרד הפנים לרשויות  המקומיות 

רוב  האחרים  במשרדים  פחת(.  בפועל  שהועבר  התקציב  החירום,  לנושא  המקומיות 

תקציבי החירום אינם מיועדים מראש לנושא החירום )תקציב "צבוע"( ואינם מחולקים 

לפי קריטריונים ברורים. 

אכיפה — אין כיום מנגנונים משמעותיים חוקיים ואחרים המחייבים את הרשויות המקומיות   .4

לקדם פעילויות לשיפור מוכנותן לשעת חירום, וכמעט אין אכיפה של מנגנונים קיימים. 

לדוגמה, אין אכיפה של פקודת העיריות המחייבת להקצות תקציב הג"א ואין אכיפה של 

אחריות הרשות לפקח על המקלוט והמיגון בבתי הספר. 

המחקר הנוכחי העלה שהחסמים שהוזכרו משפיעים במידה רבה יותר על הרשויות המקומיות 

הערביות, ובשילוב עם חסמים אחרים הם מעכבים את היערכותן לחירום. 

היערכות מעטה לחירום ברשויות המקומיות הערביות ה. 
כמה דו"חות קודמים אשר בחנו את היערכותן של הרשויות המקומיות בישראל לחירום )דו"ח 

ועדת איילון 2006, דו"ח מרכז עטעא 2007, דו"חות מבקר המדינה לשנים 2007 ו-2012, דו"ח 

גזית 2011 ועוד( ציינו באופן חד־משמעי כי הרשויות המקומיות הערביות אינן מוכנות לחירום 

וכי יש פערים גדולים בינן לבין הרשויות המקומיות היהודיות. עוד ציינו דו"חות אלה כי הרשויות 

המקומיות הערביות סובלות מכשלים אלה: 

מריכוזי  וריחוקם  אדום  דוד  ומגן  אש  כיבוי  תחנות  כגון  ורפואה  הצלה  שירותי  מיעוט   .1

האוכלוסייה; 
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מחסור במקלטים ציבוריים ומיגון בלתי־מספק במבנים חיוניים כגון מרפאות;   .2

התקשורת עם התושבים בשעת חירום לקויה ואינה מספקת;   .3

היעדר תשתיות פיזיות ייעודיות לחירום כגון מרכזי הפעלה ומחסני חירום;   .4

מחסור בכוח אדם מקצועי בתחומי החירום.   .5

בדו"חות צוין כי כשלים אלה ונוספים אף מחריפים לנוכח מיעוט הפעילות של ארגוני החברה 

ומצביע  הקודמים  הדו"חות  בממצאי  תומך  הנוכחי  המחקר  הערביים.  ביישובים  האזרחית 

על כשלים נוספים ברשויות המקומיות הערביות המסבירים את אי־היערכותן לשעת חירום: 

)א( היעדר נוהל לשעת חירום ברשויות; )ב( מחסור בידע מקצועי בקרב העוסקים בחירום; 

)ג( הקצאת תקציבים דלה של הרשויות המקומיות הערביות להיערכות לחירום; )ד( קיבולת 

המקלטים במוסדות החינוך אינה הולמת את מספר התלמידים; )ה( מחסור בציוד מגן לעובדי 

מחלקות הרווחה. 

הערביות  המקומיות  ברשויות  התפקידים  בעלי  רוב  העידו  שלפנינו  במחקר  מזאת,  יתרה 

זו לנוכח  שהרשויות שנבדקו אינן ערוכות לחירום. יש לתת את הדעת על מסקנה חמורה 

העובדה שהרשות המקומית היא "לבנת היסוד" המספקת פתרונות בשעת חירום. 

המחקר מעלה שתי סיבות היסטוריות למצב הנוכחי: הראשונה נעוצה בהיעדר פעילות של 

בשנת  השנייה  לבנון  מלחמת  עד  הערביים.  ביישובים  בחירום  העוסקים  ממשלתיים  גופים 

2006, שבה לראשונה נפגעו יישובים ערביים ו-19 מבין 44 האזרחים שנהרגו היו ערבים, נמנעו 

הגופים הממשלתיים מלהשקיע בהיערכותן של הרשויות המקומיות הערביות לחירום בשל 

ההערכה כי מעטים הסיכויים שהיישובים הערביים ייפגעו בעת מלחמה. הדבר בא לידי ביטוי 

באי־הקצאת תקציבים ליישובים הערביים לצורך הקמת מערכי חירום )חפ"ק( ומרכזי הפעלה, 

חינוך(,  במוסדות  ביטחון  וקציני  ביטחון  )קציני  לחירום  ייעודי  אדם  כוח  בתקינה חסרה של 

גרם  היעדר ההשקעה בעבר  ובאי־התקנת מערכות אזעקה.  ציבוריים  באי־הקמת מקלטים 

להיווצרות פערים גדולים בהיערכות היישובים הערביים לחירום בהשוואה ליישובים היהודיים. 

הסיבה השנייה למצב הנוכחי טמונה במדיניות המפלה של ממשלות ישראל לדורותיהן, אשר 

הזניחו את הטיפול בתשתיות של הרשויות המקומיות הערביות ואת פיתוחן הכלכלי, החברתי 

והחינוכי; גם תחום שירותי ההצלה והרפואה הוזנח. מדיניות זו השפיעה במישרין ובעקיפין על 

התפתחות הרשויות המקומיות ופגעה קשות ביכולתן להקצות תקציבים לחירום ולהיערך לו 

מבחינת התשתיות הפיזיות והארגוניות כאחד.

שינוי במדיניות הממשלה: האם הגברת המאמצים הניבה  ו. 
תוצאות מספקות?

מאז מלחמת לבנון השנייה חל שינוי מהותי במדיניות הממשלה הנוגעת להיערכות לחירום 

דו"ח מבקר המדינה על התנהלות הממשלה  הביקורת הקשה שמתח  ביישובים הערביים. 

שהזניחה את היישובים הערביים תרמה אף היא לשינוי. השינוי במדיניות הממשלה התבטא 

הערביות,  המקומיות  הרשויות  לבין  הממשלתיים  הגופים  בין  הפעולה  שיתוף  בהגברת 
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בהקצאת תקנים לקציני ביטחון במוסדות החינוך, בהקצאת תקציבים להקמת חפ"קים ומרכזי 

הפעלה ולרכישת ציוד ייעודי בחלק מהיישובים הערביים ובתגבור ניכר של מערך ההכשרות 

הגדלת ההשקעה  כי  מלמדים  זאת, ממצאי המחקר  עם  בחירום.  לעוסקים  וההשתלמויות 

והפעילות אינה מתחשבת בפערים שהצטברו לאורך השנים ואף אינה מצמצמת את הפערים 

בקצב הרצוי; זאת מכיוון שעד כה לא נעשה מיפוי מקיף ויסודי של המצב הקיים ביישובים 

הערביים ושל מכלול ההקצאות בפועל לרשויות הערביות, ולא נבנתה תכנית מפורטת אשר 

תפתור את בעיית המחסורים הקיימים ותספק את צורכיהן של הרשויות המקומיות הערביות 

ובדו"ח   )2012  ,2007( המדינה  מבקר  של  השונים  בדו"חות  הועלתה  דומה  טענה  בעתיד. 

המיוחד של דב גזית )2011(. יתרה מזאת, בחינת מדיניותם של הגופים הממשלתיים השונים 

בנוגע להיערכות היישובים הערביים לחירום מעלה שהגברת פעילותם נעשתה בלא התייחסות 

מיוחדת למאפייניהם הייחודיים של היישובים. דוגמה להצלחתה של פעולה מקיפה לסגירת 

היישובים  בכל   — האזעקה  מערכות  בתחום  מצאנו  מוגדר  בתחום  תכנית  פי  על  הפערים 

הערביים שנבדקו יש כיום מערכת אזעקה וכריזה תקינה ופרוסה היטב. 

המאפיינים הייחודיים של הרשויות המקומיות הערביות  ז. 
לתת  הממשלה  ועל  ייחודיים,  מאפיינים  הערביות  המקומיות  לרשויות  כי  עולה  מהמחקר 

עליהם את הדעת בבואה לגבש מדיניות בנושא: 

הערביות  המקומיות  הרשויות  רוב  של  הכלכלי-חברתי  מצבן   — הכלכלי-חברתי  המצב	 	.1

קשה, דבר המשפיע על יכולתן להקצות תקציבים עצמיים לחירום. הגופים הממשלתיים 

אמורות  הרשויות  אולם  בסיסיים,  תקציבים  כאחד  והערביות  היהודיות  לרשויות  מקצים 

לחירום,  ציוד  לרכישת  הביטחון,  קצין  לתקן  תקציב  העצמיות  מהכנסותיהן  להקצות 

הערביות  המקומיות  הרשויות  רוב  ועוד.  הקיימים  ולשיפוץ  חדשים  מקלטים  להקמת 

ממחסור  סובלות  אלה  רשויות  ראשית,  עיקריות:  סיבות  משתי  בנטל  לעמוד  מתקשות 

נמוכות  אלה  ממקורות  העצמיות  הכנסותיהן  ולכן  ולוגיסטיקה,  מסחר  תעשייה,  באזורי 

במידה רבה מהכנסותיהן של הרשויות היהודיות. שנית, היישובים הערביים רובם ככולם 

לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  של  הכלכלי-חברתי  בדירוג   4–1 באשכולות  מדורגים 

ולמעלה ממחצית מהמשפחות הערביות חיות מתחת לקו העוני, דבר המקשה על גביית 

מסים מהתושבים. משום כך הכנסתן העצמית של הרשויות המקומיות הערביות נמוכה 

ביותר והן מתמודדות עם קושי רב בהקצאת תקציבים פנימיים לנושא החירום.

גודל	היישובים	הערביים — מרבית היישובים הערביים קטנים ובינוניים ולכן אינם נהנים   .2

מיתרון הגודל ואינם זכאים לתקנים ולתקציבים להיערכות לחירום הנקבעים על פי גודל 

היישוב והמאפשרים מרחב פעולה וגמישות תקציבית רבה יותר. 

תהליך	ההבראה המתנהל ברשויות מקומיות ערביות רבות מציב קציני ביטחון רבים תחת   .3

חרב הקיצוץ, וברשויות אחרות אף אינו מאפשר להן להקצות תקן שכזה מלכתחילה, שכן 

משרד הפנים אינו מאשר במצב כזה תקן שאינו סטטוטורי. 
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הרשויות  ברוב  ציבור  בנייני  של  והמקלוט  המיגון   — ציבור  מוסדות	 של	 ומקלוט	 מיגון	  .4

ייעודית מקיפה  המקומיות הערביות אינו מספק. עד כה לא גובשה תכנית ממשלתית 

ומתוקצבת לפתרון הבעיה, כפי שהציע מבקר המדינה בדיווחו בשנת 2007.

רמת   — הרשות	המקומית  העדיפויות	של	 בסדר	 ומקומו	 החירום	 לנושא	 המודעות	 רמת	 	.5

ההיערכות לחירום קשורה במידה רבה לרמת המודעות לנושא ולמקומו בסדר העדיפויות 

של הרשות המקומית ושל העומד בראשה. מהמחקר עולה שאף שרוב ראשי הרשויות 

הערביות שנבדקו במחקר הצהירו שנושא החירום עומד בראש מעייניהם, למעשה הנושא 

נדחק לשולי סדר היום שלהם. מקומו השולי של נושא החירום מושפע גם מאדישותו של 

נובעת  הערבים  התושבים  אדישותם של  כי  כלפיו. הממצאים מלמדים  הערבי  הציבור 

מסיבות שונות, בהן: חוסר מודעות, הערכה כי מעטים הסיכויים שייפגעו בעת מלחמה, 

תפיסות דתיות ועוד. בשל אדישותם אין התושבים מפעילים לחץ ציבורי על ראש הרשות 

לפעול לקידום ההיערכות לחירום, וזה מצדו אינו ממהר לפעול בתחום. 

ביישובים  הביטחון  קציני  רוב   — מעמדו	של	קצין	הביטחון	ברשויות	המקומיות	הערביות  	.6

ולעתים גם בעיני הציבור  הערביים נתפסים בעיני רבים מבעלי התפקידים ברשויות — 

— כבלתי־מקצועיים וכשוליים מאחר שהם אינם בעלי ניסיון שנרכש בצבא או במשטרה 

ומאחר שאינם בעלי השכלה פורמלית ורקע בתחום. בנוסף, לקצין הביטחון אין מעמד 

סטטוטורי הקובע את סמכותו ואחריותו המקצועית והמגדיר את מערכת היחסים בינו 

לבין בעלי התפקידים האחרים ברשות. בהיעדר מעמד מחייב מתוקף חוק, רבים מקציני 

הביטחון נתונים דרך קבע לאיומי קיצוצים וסגירת המחלקה. לצד קשיים אלה נשמעה 

בראיונות הטענה כי קצין הביטחון מתמנה לעתים בידי ראש הרשות על בסיס שיקולים 

פוליטיים ולא מקצועיים, ועל כן אין הוא מוכשר ומקצועי דיו לנהל תחום חשוב וחיוני זה. 

רגישות	בממשק	עם	המערכת	הצבאית	— בכמה רשויות וגופים ממשלתיים ואף בארגוני  	.7

החברה האזרחית מנו גורם נוסף אשר מקשה על היערכות היישובים הערביים לחירום 

והוא שהצבא )פיקוד העורף( הוא הגוף המוביל בפועל את תהליך ההיערכות של הרשויות 

המקומיות לאירועי חירום על רקע ביטחוני ועל רקע אזרחי כאחד. הממשק של הרשויות 

התנהלות  ומחייב  לעתים  טעון  הוא  במדים  והחיילות  החיילים  עם  הערביות  המקומיות 

ברגישות רבה.

ואף  מיעוטם   — הערביות	 המקומיות	 ברשויות	 האזרחית	 החברה	 ארגוני	 של	 פעילותם	 	.8

מתנדבים  ארגוני  לבין  הערביות  המקומיות  הרשויות  בין  פעולה  שיתופי  של  היעדרם 

ארציים בתחום החירום נובעים הן מפעילות מעטה ככלל של ארגוני החברה האזרחית — 

יהודיים ברובם — ביישובים הערביים והן ממיעוט הפעילות של ארגונים ערביים בתחום.

כל עוד לא תיתן הממשלה על הגופים הקשורים אליה את הדעת על המאפיינים הייחודיים 

הללו של היישובים הערביים, לא תניב הגברת הפעילות את השיפור המהותי המצופה במצב 

היערכותן של הרשויות הערביות לחירום. נמנה להלן דרכים אחדות העשויות לחולל את השינוי 

המיוחל. 
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דרכים אפשריות לשינוי  ח. 
המחקר הנוכחי העלה דרכים אחדות העשויות להביא לידי שינוי במצב הקיים:

והארגונים	 הציבור	 ונציגי	 הערבים	 המקצוע	 אנשי	 הערביות,	 המקומיות	 הרשויות	 שיתוף	  .1

הערביים בכל שלבי היישום של תכנית ממשלתית מקיפה )תכנון, ביצוע, הערכה ומעקב( 

יאפשר התחשבות במאפיינים הייחודיים של היישובים הערביים ושל אוכלוסייתם ויבסס 

תחושת אחריות משותפת למדינה ולאזרחים הערבים להיערכות לחירום ולתפקוד בשעת 

חירום.

התאמת	התכנים,	הדגשים	ואופן	הביצוע	של	ההדרכות	בתחום	החירום	לשפה	ולתרבות	  .2

הערבית תעביר לאזרחים הערבים מסר חיובי של שילוב וכבוד לשונּות ותסייע בהטמעת 

המסרים.

הבלטת	תרחישי	חירום	אזרחיים — אסונות טבע כגון שרפות, רעידות אדמה ושיטפונות, ואף   .3

תאונות דרכים ותאונות תעשייתיות רחבות־היקף אינם מעוררים תחושת אי־נוחות בקרב 

הציבור הערבי כפי שמעוררים אירועי חירום על רקע ביטחוני. הבלטת הצורך בהיערכות 

לתרחישים אלה עשויה להשפיע על עמדותיה של המנהיגות הנבחרת והמקצועית ועל 

עמדות התושבים, להציב את נושא החירום על סדר יומם ולהגביר את מודעותם לו. 

ברמת  ולא  המקומית  ברשות	 והמקצועית	 הנבחרת	 המנהיגות	 של	 ממשית	 התגייסות	 	.4

ההצהרות בלבד תעביר לתושבים מסר חיוני בדבר חשיבותם של נושא ההיערכות לחירום 

ושל התפקוד בשעת חירום.

ההיערכות  בתרגילי  משתתף  לתקשורת,  יותר  חשוף  יותר,  משכיל  הצעיר  הערבי	 הדור	 	.5

דור  מזו של  יותר  רבה  לחירום  בהיערכות  לצורך  מודעותו  וככלל  בבתי הספר  לחירום 

ההורים. שיתוף הנוער והצעירים בתכנון הפעולות לקידום היערכות הרשויות המקומיות 

ובהטמעתו  החירום  בנושא  הציבורי  השיח  בהרחבת  יסייע  ובביצוען  לחירום  הערביות 

ביישובים. 
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המלצות לגופים הממשלתיים  א. 
המלצות	למשרד	להגנת	העורף

על המשרד להגנת העורף, כגוף המתכלל את פעילות הממשלה בתחום החירום, לבחון   .1

לעומקה את הצעת החוק המונחת כיום על שולחנה של הכנסת — חוק ניהול מצבי חירום, 

ולוודא כי כלולים בו כל ההיבטים הנדרשים: )א( קביעת אסטרטגיה כוללת לניהול מצבי 

חירום; )ב( הגדרת גוף ממשלתי מרכזי בעל אחריות־על לנושא ההיערכות לחירום ולמתן 

פתרונות בשעת חירום; )ג( הגדרת המבנה הארגוני הנדרש ברמות השונות — הארצית, 

ביטחון  קצין  כולל  הנדרשים,  התפקידים  בעלי  והגדרת   — והמקומית  המחוזית-אזורית 

ברשות המקומית כתפקיד במעמד סטטוטורי; )ד( עריכת מיפוי מקיף למצב הקיים ובניית 

תכנית מפורטת על בסיס איומים עכשוויים ועתידיים, אזרחיים וביטחוניים כאחד, בשיתוף 

מתוך  החירום  לנושא  ייעודיים  תקציבים  הקצאת  )ה(  המקומיות;  הרשויות  עם  פעולה 

בניית  )ז(  לביצוע;  )ו( קביעת סטנדרטים  התקציבים של משרדי הממשלה הרלוונטיים; 

מנגנוני אכיפה, מעקב ובקרה מחייבים.

על החוק להביא בחשבון את המיעוט הערבי, להתחשב במאפיינים הייחודיים של הרשויות   

הערביות ולוודא שהן תיכללנה בו ותקבלנה מענה הולם ומלא לצורכיהן.

על המשרד — בשילוב הגורמים הממשלתיים הנוגעים בדבר — לקבוע סטנדרטים ברורים   .2

המגדירים מה נדרש ברשות מקומית כדי שתהיה ערוכה היטב לחירום. סטנדרטים אלה 

חייבים להתחשב במאפיינים הייחודיים של הרשויות המקומיות הערביות — גודלן, מצבן 

הכלכלי, פריסת שירותי ההצלה והרפואה בהן, מצב המיגון והתשתיות הייעודיות לחירום 

ועוד.

על המשרד לדרוש להשלים את המיפוי התקציבי של כלל ההקצאות של משרדי הממשלה   .3

לחירום )מיפוי שהחל ב-2012 בהנחיית המועצה לביטחון לאומי ומשרד האוצר(. המיפוי 

יציג תמונת מצב ברורה של כלל התקציבים הייעודיים כולל התקציבים שאינם "צבועים" 

לחירום אך מועברים בפועל לרשויות המקומיות, זאת תוך פילוח ליישובים ערביים ויהודיים. 

מיפוי זה יסייע לזהות את החוסרים ולהעניק עדיפות לפעולות הנדרשות בתכניות העבודה 

העתידיות. 

ראש  משרד  )דוגמת  ממשלתיים  לגופים  משותפת  עבודה  קבוצת  להקים  המשרד  על   .4

הממשלה, משרד הפנים, משרד האוצר, משרד החינוך, משרד הבריאות והרווחה, פיקוד 

ולארגוני החברה האזרחית. קבוצת  ראשי הרשויות המקומיות הערביות  ולוועד  העורף( 

העבודה תבנה תכנית מקיפה לסגירת הפערים בתחום החירום תוך התחשבות במאפיינים 

הייחודיים של הרשויות המקומיות הערביות ובמצבן הנוכחי בתחום ההיערכות לחירום. 

המלצות לפעולה 7
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על המשרד לפעול למימוש התכנית לסגירת הפערים בתחום החירום ברשויות המקומיות   5

הערביות תוך הצגת מודל תקציבי ולוחות זמנים מחייבים לביצוע. 

המלצות	לפיקוד	העורף

היות שפיקוד העורף הוא הגוף המופקד על ההכשרות, על ההדרכות ועל התרגולים, עליו   .1

לבדוק את המערכים הקיימים כיום ולבנות מערך ייעודי המותאם לאוכלוסייה הערבית: 

המערך ייבנה בשיתוף צוות מומחים ערבים שיפקח על התרגום לערבית, על התאמת  	●

התכנים למאפייני האוכלוסייה ולצרכיה ועל ביצוע הפעילויות בקהילה.

המערך ישלב תרחישים אזרחיים וביטחוניים, ירחיב את העיסוק בחירום אזרחי וינהג  	●

ברגישות בכל הנוגע לחירום בשל אירועים על רקע ביטחוני. 

לנוער  ותרגולים  הדרכות  יותר,  רבות  הכשרות  בו  ולכלול  המערך  את  להרחיב  יש  	●

ולצעירים.

ההדרכות וההכשרות לתושבים תיערכנה בשיתוף פעולה עם ארגוני החברה האזרחית  	●

או על ידיהם. 

ראשי  ועד  בשיתוף  החירום  בתחום  הרשויות  לראשי  ייעודיות  הדרכות  לפתח  יש  	●

הרשויות המקומיות הערביות וארגוני החברה האזרחית.

על פיקוד העורף לסייע בבניית נוהל חירום לכל רשות מקומית ערבית בשיתוף משרד   .2

הפנים. הנוהל יפרט את המיומנויות המקצועיות הנדרשות מכל בעלי התפקידים ויסייע 

בהכשרתם לנושא החירום. 

על פיקוד העורף להנחות תכנית מקיפה למיגון ולמקלוט מוסדות ציבור בכל היישובים   .3

הערביים בשיתוף משרד הפנים ומהנדסי הרשויות הערביות. 

על פיקוד העורף להציב את היישובים הערביים במקום מרכזי בתכניות העבודה וללוות   .4

את ביצוען של התכניות בכל יישוב עד השלמת יעדי התכנית וסגירת הפערים.

על פיקוד העורף ליזום הקמת מרכזי מידע בכל היישובים הערביים שבהם חסר כיום   .5

מרכז ולתקצבם, בשיתוף משרד הפנים ונציגי הרשויות הערביות.

המלצות	למשרד	הפנים

על משרד הפנים לגבש אמות מידה ברורות לתקצוב צורכי החירום ברשויות המקומיות   .1

תוך התחשבות בדירוגן הכלכלי-חברתי, בגודלן, במספר תושביהן, בהיקף הסיוע השנתי 

וכן במאפיינים נוספים הייחודיים להן.  שניתן להן על פני השנים, במצב התשתיות בהן 

על המשרד לתקצב את הרשויות באופן דיפרנציאלי, קרי תקצוב יתר לרשויות מוחלשות, 

ולחתור לביטול הדרישה לתקצוב מקביל )matching( מצדן של הרשויות המוחלשות ביותר 

המדורגות באשכולות 1–4. 
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על המשרד לערוך סקר צרכים מקיף בכל היישובים הערביים בשילוב המשרד להגנת   .2

העורף, פיקוד העורף, גופי ממשל נוספים והרשויות המקומיות הערביות. על בסיס סקר 

ותקציבים  זמנים לביצוע  לוחות  ותתווה  זה תיבנה תכנית שתתן מענה ליעדים ברורים 

ייעודיים כדי להביא את כל הרשויות המקומיות הערביות להיערכות מיטבית לחירום. 

על המשרד להקצות תקציב ייעודי ו"צבוע" לחירום )כפי שהופיע בהמלצות דו"ח המבקר(   .3

לכל הרשויות המקומיות הערביות, תוך פירוט הסעיפים הרלוונטיים: תקן לקצין ביטחון 

בכל רשות, הקמת מרכז הפעלה, הקמת מחסן חירום, הצטיידות, הכשרה והדרכה, פרסום, 

הגברת המודעות ועוד. על המשרד לכלול תקציב זה בתכנית העבודה השנתית, לפקח 

על הניצול התקציבי של הרשות המקומית ולאכוף את הדרוש לביצועה. 

על המשרד לקבל מידע מקיף ומלא על כל קציני הביטחון ברשויות המקומיות הערביות,   .4

סיוע  באמצעות  )כולל  ולעודד  המעשית  ההכשרה  בתכניות  להשתתף  להם  לאפשר 

תקציבי( את השתתפותם בתכניות האקדמיות הייעודיות במכללות ובאוניברסיטאות.

על המשרד לממש את החלטתו ולמלא את התחייבותו למבקר המדינה מ-2011, ולתקצב   .5

בתוך שנתיים את בניית מחסני החירום בכל הרשויות הערביות )כולל ציוד(, ללא כל קשר 

למצבן הכלכלי. 

הקרקעות  להקצאת  ישראל  מקרקעי  מנהל  מול  המהלכים  את  להוביל  המשרד  על   .6

הנדרשות ביישובים הערביים לבניית מרכזי הפעלה ומחסני חירום. כמו כן עליו לפעול 

באמצעות מנהל התכנון להסרת החסמים המונעים את בנייתם.

על המשרד לאמץ את המלצות דו"ח מבקר המדינה מ-2011 בעניין המיגון והמקלוט,   .7

במוסדות  ממ"דים  או  מקלטים  להקמת  מקיפה  תכנית  העורף  פיקוד  בשיתוף  ולגבש 

הציבור בכלל היישובים הערביים.

על המשרד להכין מערך הכשרה והדרכה ייעודי לגזברים ולבעלי תפקידים בנושא בניית   .8

תקציב לחירום ומימושו. המערך יוכן בשיתוף אנשי מקצוע ערבים. 

המלצות	למשרד	החינוך

על משרד החינוך להמשיך ולתקצב את התקן של קצין הביטחון במוסדות החינוך בשיעור   .1

של 75% ולוודא כי בכל הרשויות המקומיות הערביות — כולל הקטנות — קיים תקן כזה. 

על המשרד לוודא כי המקלטים ברשויות הערביות יוכלו לאכלס את כל התלמידים בבתי   .2

הספר, כולל תלמידים בעלי צרכים מיוחדים. 

על המשרד לפתח תכנית של מוכנות לחירום בשיתוף מומחי תוכן ערבים ולהפעילה בכל   .3

שכבות הגיל כחלק מהתכניות לכישורי חיים או בנפרד מהן.

החברה  בארגוני  העובדים  קהל  מתוך  ערבים  מדריכים  מאגר של  להקים  על המשרד   .4

לאוכלוסיות  אותן  ויתאימו  הספר  בבתי  ההדרכות  את  ירחיבו  אלה  מדריכים  האזרחית. 

התלמידים. 
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על המשרד להרחיב את מערך התרגולים בבתי הספר לכלל מצבי החירום תוך התמקדות   .6

בחירום אזרחי.

על המשרד לאכוף את חוזר המנכ"ל המחייב שבכל בית ספר יהיה צוות לשעת חירום   .7

)צל"ח( ולהרחיב את מערך ההכשרות וההדרכות בתחום החירום לכלל עובדי מערכת 

החינוך הערבים.

על המשרד לחזק את כוחם של בני הנוער ולמנות מתוכם "נאמני חירום" כדי להגביר את   .8

מחויבותם לנושא. יש לשתף בכך גם את תנועות הנוער. 

לנושא החירום באמצעות פעילויות  על המשרד לסייע להגברת מודעותם של ההורים   .9

משותפות עם הילדים ובאמצעות פרסום מידע בערבית באופן מותאם והולם. 

המלצות	למשרד	הרווחה

על משרד הרווחה להכין תקציב ייעודי ו"צבוע" לתחום החירום בעבור הרשויות המקומיות   .1

הערביות.

על המשרד לוודא כי יש ציוד מגן לכלל צוותי הרווחה הפועלים בשעת חירום ברשויות   .2

המקומיות הערביות. 

מומלץ כי המשרד ירחיב את ההכשרות וההדרכות בתחום החירום לכלל עובדי מחלקות   .3

הרווחה. בנוסף, על המשרד לספק הכשרה מקצועית לכל המתנדבים הנכללים במערך 

והאזרחיים  הממשלתיים  הגורמים  בשיתוף  רצוי  הערביות,  המקומיות  ברשויות  החירום 

הרלוונטיים. 

המלצות	למשרד	הבריאות

החירום  רפואת  בשירותי  הליקויים  לתיקון  כוללנית  תכנית  לבנות  הבריאות  משרד  על   .1

ומוקדי הרפואה  ובכלל זה פריסת תחנות מגן דוד אדום  ברשויות המקומיות הערביות, 

הדחופה ופריסת המרפאות הממוגנות. 

בנושא  הדרכה  החלב  בטיפות  להורים  ההדרכות  במערך  יכלול  המשרד  כי  מומלץ   .2

ההיערכות למצבי חירום שונים.

המלצות לרשויות המקומיות הערביות ב. 
לנושא  במעלה  ראשונה  חשיבות  לייחס  הערביות  המקומיות  הרשויות  ראשי  ועד  על   .1

החירום ולהציבו בראש סדר היום של הרשויות. מומלץ כי הוועד יפעל כגוף מייצג ומתאם 

מול הגופים הממשלתיים לקידום הנושא. 

המקומיות  הרשויות  ראשי  בקרב  החירום  לנושא  המודעות  להגברת  לפעול  הוועד  על   .2

הערביות, עובדי הרשויות וכלל הציבור הערבי. ראוי כי ימונה נבחר ציבור למשימה זו. 
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על כל הרשויות המקומיות הערביות לקבוע נוהל חירום ברשות ולפעול להטמעתו.  .3

על ראשי הרשויות להשתתף בהכשרות ובהשתלמויות ייעודיות בנושא ההיערכות לחירום   .4

בכלל ובתפקיד המנהיגות הנבחרת והמקצועית בשעת חירום בפרט. 

על הרשויות לנצל את התקציבים לחירום שמציעים להן הגופים הממשלתיים ולהקצות   .5

מתקציביהן תקציב ייעודי לחירום.

לתמוך  לתגמלו,  בלבד,  שיקולים מקצועיים  בסיס  על  ביטחון  קצין  למנות  הרשויות  על   .6

בו, לסייע לו לתפקד באופן מיטבי, בלא להטיל עליו תפקידים ומשימות שאינן קשורות 

לתחומו. 

על הרשויות להקים מערכות מידע גאוגרפי ).G.I.S( שיספקו מידע על מצב התשתיות   .7

בעתות שגרה ובעתות חירום כאחד ויסייעו בתיקון תקלות. 

עם  הפעולה  שיתוף  את  ולהגביר  לחירום  לעודד הקמת מערך מתנדבים  הרשויות  על   .8

עמותות מקומיות וארציות הפועלות בתחום החירום. 

המלצות לארגוני החברה האזרחית ג. 
על ארגוני החברה האזרחית הפעילים בתחום החירום להרחיב ולהעמיק את פעילותם   .1

ביישובים הערביים. זאת בהתבסס על מודלים מוצלחים המופעלים בארץ ובעולם ותוך 

התאמתם לצרכים הייחודיים של האוכלוסייה הערבית. 

על הארגונים להגביר את המודעות למצב ההיערכות לחירום ברשויות המקומיות הערביות   .2

ולסייע להן בעבודתן מול הגופים הממשלתיים, העסקיים והפילנטרופיים. 

על הארגונים בחברה הערבית להקים מחדש את הקואליציה לטיפול בהיערכות למצבי   .3

חירום שפעלה בעבר )מובאדרה( או לחלופין להקים עמותה ערבית ארצית חדשה.

על הארגונים להשתתף בבניית הכשרות לראשי הרשויות, לצוותים ולמתנדבים ברשויות   .4

המקומיות הערביות. 

על הארגונים לסייע בהגברת המודעות לסוגיית הרגישות הנוגעת לשיתוף הפעולה בין   .5

החברה הערבית לבין המערכת הצבאית ולקדם מודלים מוצלחים של עבודה משותפת 

של שני הצדדים. 
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פרק שמיני: סיכום

המחקר שלפנינו הוא המחקר המקיף ביותר שנעשה עד כה לבדיקת מוכנותם של היישובים 

הערביים לחירום. המחקר שילב שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות, כלל דיון בהיבטים שלא 

נבחנו בדו"חות קודמים וסקר מגוון מקורות מידע מהארץ ומהעולם. 

נושא המוכנות וההיערכות לחירום ביישובים הערביים עלה לראשונה על סדר היום הציבורי 

לאחר מלחמת לבנון השנייה. בעקבות המלחמה חל שינוי בתפיסת הממשלה ובמדיניותה, 

ולראשונה הוקצו ליישובים הערביים תקציבים ותקנים לתחום ההיערכות לחירום. 

עם זאת, ממצאי המחקר הנוכחי מלמדים כי על אף ריבוי הפעילויות של הגופים הממשלתיים 

לקידום היערכותן ומוכנותן של הרשויות הערביות לחירום, רוב הרשויות עדיין סבורות שאין 

הן ערוכות לחירום. ראייה זו עולה בקנה אחד עם ממצאי המחקר, המצביעים על ליקויים 

החירום  נושא  של  בעייתיות  תפיסות  ועל  לחירום  הייעודיות  והארגוניות  הפיזיות  בתשתיות 

בקרב עובדי הרשויות המקומיות והעומדים בראשן ואף בקרב הציבור הערבי כולו. 

מן החוק הקיים,  נובעים  לחירום. הליקויים  לליקויים בהיערכות  סיבות עומק  המחקר מציג 

ובעיקר  הממשלה  מצד  בעבר  המפלה  מהמדיניות  החירום,  מערך  של  הנוכחי  מהמבנה 

מהמאפיינים הייחודיים של הרשויות המקומיות הערביות — מאפיינים שאינם מובאים בחשבון 

של  סדרה  המחקר  מציע  לסיום  הממשלתיים.  הגופים  של  הנוכחיות  ובפעולות  בתכניות 

החברה  ולארגוני  הערביות  המקומיות  לרשויות  הממשלתיים,  לגורמים  המיועדות  המלצות 

האזרחית. 

אנו בטוחים כי השינוי הנדרש יתחולל אם יאמצו הגורמים הרלוונטיים את ההמלצות שהעלינו 

כאן, אך כדי לוודא זאת יש לעמוד על תנאים אלה: )א( יש לגבש תכנית מקיפה משותפת של 

כלל הגורמים — הגופים הממשלתיים, הרשויות המקומיות הערביות, ארגוני החברה האזרחית 

והציבור הערבי; )ב( יש להציב את נושא ההיערכות לחירום ביישובים הערביים על סדר היום 

יש  )ד(  יישוביה;  ושל  הייחודיים של החברה הערבית  יש להתחשב במאפיינים  )ג(  הציבורי; 

לפעול מתוך מחויבות אמיתית בכל המישורים הנדרשים: המישור החוקי, התקציבי, החברתי 

ועוד.

שיפור ההיערכות לחירום של היישובים הערביים הוא שלב חיוני בתהליך שילובם של אזרחי 

ישראל הערבים במדינה ובהגברת השוויון והשותפות במרקם החיים בה. 

עמותת יוזמות קרן אברהם תוסיף לקדם את הנושא, תסייע ותייעץ ככל שיידרש ותעקוב אחר 

התקדמותן של הפעילויות בשטח.

סיכום 8
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