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 לכבוד
 ח"כ בנימין נתניהו

 ראש הממשלה ושר הביטחון 
 
 

 שלום רב, 
 

 פגיעה במוכנות הרשויות המקומיות ואזרחי ישראל הנדון: 
 חירוםעם מצבי  להתמודדות

 

מוכנות הרשויות המקומיות ואזרחי ישראל להתמודדות עם מצבי חירום מותנית, במידה 

רשות החירום הלאומית )רח"ל(  –רבה, בהכוונה, בהכנה ובסיוע של שני גורמים מרכזיים 

 ופיקוד העורף.

לאורך השנים, מאז מלחמת לבנון השניה, הגביר פיקוד העורף את מעורבותו בהכנת הרשויות 

המקומיות ותמיכתו בהן מינוי יקל"ר לכל רשות ,הכשרת בעלי תפקידים, הכשרת צוותי 

סע"ר ,קביעת מחזוריות אימון לרשויות מקומיות ,אימוני רשויות בסימולטור והכשרת ראשי 

 רשויות .

בשנים האחרונות, הושגו הבנות בין שני הגופים ביחס לחלוקת תחומי האחריות והטיפול בכל 

ות הרשויות המקומיות לחירום ונבנו יכולות בתחומי האימונים, ההדרכה הקשור למוכנ

 והחניכה בעיקר בפיקוד העורף.

לאחרונה, סוכמו הבנות אלו  ע"י וועדת מזרחי שמינה  שר הביטחון, אשר אימץ את 

מסקנותיה .לאחר שמר זאב )ווה( צוק רם, נכנס לתפקידו כראש רח"ל, נוצר משבר בין רח"ל 

 לו ההבנות שהושגו בעבר.לפקע"ר ובוט

אנו רואים בחומרה רבה את המצב שנוצר ואשר עלול לפגוע קשות במוכנות והיערכות 

 הרשויות המקומיות למצבי החירום וכנגזרת מכך גם בכל הקשור למענה לאזרחי המדינה.



  

  

אנו פונים אליך, ראש הממשלה ושר הביטחון, בדרישה להנחות את רח"ל ופקע"ר, "להקפיא 

ולהמשיך לפעול בהתאם להבנות שהושגו, טרם כניסתו של מר צוק רם לתפקידו וזאת מצב" 

 עד כניסתו של שר ביטחון חדש לתפקידו לאחר הבחירות.

 

 בברכה,      

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 העתק :
 יו"ר וועדת החוץ והביטחון.  -ח"כ אבי דיכטר

 מנכ"ל משרד הביטחון.  -)מיל'( אודי אדםאלוף 
 טחון, מש"מ ראש מועצת קרית עקרון ויו"ר וועדת הבי –חובב צברי מר 

 מנכ"ל, מרכז השלטון המקומי  -מר שלמה דולברג
 מרכז המועצות האזוריות מנכ"ל -מר ישראל נדיבי
 ון, שע"ח ותפקידים מיוחדים, מש"מראש מינהל בטח -מר יוחאי וג'ימה

 ראש תחום ביטחון וחירום במרכז המועצות האזוריות. -אורי בן יהודה מר 
 קב"ט עיריית בני ברק ויו"ר איגוד הקב"טים -מר חיים נוגלבלט

  חיים ביבס  שי חג'ג' 

 ראש עיריית מודיעין מכבים רעות  יו"ר מרכז המועצות האזוריות 

 ויו"ר מרכז השלטון המקומי  וראש המועצה האזורית מרחבים 


