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 הנדון : תקנות הרשות לכבאות והצלה )אגרות ותשלומים בעד שירותים (
 2017-התשע"ז 

 21.2.17מתאריך  98055סימוכין 
 04147514סיכום דיון                        

 11.6.15מכתבנו מתאריך                           
 

)א( כי "לשם מימון פעולות 1323,קובע בסעיף  2012 –התשע"ב  חוק הרשות הארצית לכבאות
 ,הרשות, רשאי השר, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת

 לקבוע אגרות בעד פעולות הרשות .."
 

לינואר  1 -ופורסמו ב 28.12.2016האגרות בנדון אושרו בוועדת הפנים ואיכות הסביבה ביום 
המחויבים ע"י הרשות לכבאות והצלה את הרשויות המקומיות הינם כך שהתעריפים  2017

. דבר אשר הביא לדרישת 2016מהתעריפים אשר חויבו עד לדצמבר  בעשרות אחוזיםיקרים 
תשלום מופקעת מהרשויות המקומיות עבור קיום אירועים, חוות דעת מומחה במקרקעין 

 וביקורת ציוד במקרקעין. 
 

זאת, על אף שנציגי מרכז השלטון המקומי קיימו מספר מפגשים עם נציגי משרדך ונציגי 
הועלה הצורך  בשנתיים האחרונות. במפגשים אלו הרשות הארצית לכבאות והצלה בנושא

לייצר תעריפים שונים לרשויות המקומיות, מאחר והתעריפים הקיימים מותאמים למאפיינים 
  אמים לצרכים הייחודיים של הרשויות המקומיות.של המגזר העסקי ואינם מות

 
 : נכתב כי ( 04147514)סימוכין  23.4.2014בסיכום דיון אשר נערך עם נציגי משרדך מיום 

של פארקים ושטחים פתוחים דומים , מצטיירת תמונה לא סבירה בה שטח לא בנוי  הבמקר"
לבחון חלופות לאופן החיוב  שבמפעל ופארק לרווחת התושבים מחויב באגרה באופן זהה. י

 . "יש לבחון חלופות ליצירת מנגנון חיוב שונה לרשויות המקומיות". כמו כן, "הקיים
 
 
 
 
 



 
 
 

  

 
  

-יש לציין שעל אף סיכום הדיון הנזכר לעיל ולמרות בקשה לקיים דיון בנושא )מכתבינו מה
 (, לא קיבלה פניית מרכז השלטון המקומי תגובה מנציגי משרדך. 11.6.2015

סף, לא זאת בלבד שתעריפי הרשויות המקומיות לא הופחתו, ולא נעשתה התחשבות בנו
בהסכמות שהועלו בסיכומים הנזכרים לעיל, אלא שהתעריפים אף התייקרו והוגשו לוועדת 

בה התעריפים על הפנים ואיכות הסביבה ללא ניסיון לקיים דיון מקצועי על השלכות גו
  .הרשויות המקומיות

 
לנאמר לעיל, זומנו נציגי מרכז השלטון המקומי לדיון בוועדת הפנים ואיכות הסביבה  בנוסף

ערב הדיון מבלי שניתן זמן מספק לניתוח התעריפים והשלכותיהם ומבלי שניתנה הזדמנות 
  הארצית לכבאות והצלה.  לקבל הסברים והבהרות על גובה התעריפים מנציגי הרשות

 
 א מידתית, בניגוד לעמדת השלטון המקומי וללא התייעצותלאור התקנת התקנות בצורה ל

לקיים דיון נוסף בוועדת הפנים ואיכות הסביבה בכנסת וזאת על מנת  נו דורשיםא, עמנו
 .את הנטל הנוסף אשר הושת על הרשויות המקומיות ירסלה

 
   .יום נשקול את צעדינו בהמשך - 14ך בקשתינו בתו יענהתבמידה ולא 

 
 ,בברכה

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 יבס חיים ב לדאיחו רון רדהאלי ב  
 ראש עיריית מודיעין מכבים רעות יפו-ראש עיריית תל אביב מגדל העמקראש עיריית 

 מרכז השלטון המקומיויו"ר  15-ר פורום הויו" ויו"ר האסיפה הכללית

   יר ריטובעמ  
  ראש מועצה אזורית לב השרון 
  ויו"ר מרכז המועצות האזוריות 
   

 מאזן גאניים  
 סחניןראש עיריית   
 עד ראשי רשויות ערביותויו"ר ו  
   

    מאיר רובינשטיין 
   ת ביתר עליתראש עיריי

ויו"ר פורום הרשויות 
 החרדיות

  



 
 
 

  

 
  

 

 

 

 

 

                  

 

  

 

 

 

 

 

   

 
 :עתקה

 יו"ר וועדת הפנים ואיכות הסביבה בכנסת  –ח"כ דודי אמסלם 
 מנכ"ל לבטחון פנים -מר רותם פלג

 מנכ"ל משרד לבט"פ  מ"מ  -אליעזר רוזנבאום ר מ
 נציב כבאות והצלה  –רב טפס"ר דדי שמחי 

 מקומיות  ראשי רשויות
 מנכ"ל, מרכז השלטון המקומי  -מר שלמה דולברג
 מרכז המועצות האזוריות מנהל כללי, -מר ישראל נדיבי

 יו"ר איגוד הקב"טים -מר חיים נוגלבלט

   אבי נעים 
   ראש מועצת בית אריה 

   ועדת ביטחון, מש"מויו"ר 

 י לנגרשלומ   ור אלוני דר
 ראש מועצת אורנית  ראש מועצת כפר שמריהו

 וחבר ועדת ביטחון   וחבר ועדת ביטחון

     
   
   

     אבי הררי
   ראש מועצת אבן יהודה

   וחבר ועדת ביטחון

     
   
   

  אל הייב וסייןח  
  טובא זנגריהראש המועצה המקומית  

 בדואיות בצפון ויו"ר פורום ראשי רשויות
 

  וחבר ועדת ביטחון 


