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לכבוד
הממונה על חופש המידע בנציבות כבאות והצלה
מר אבינועם בירן
בדואר רשום :ת.ד  ,4541ראשון לציון 5144017
בדוא"לhofeshmeida@102.gov.il :

הנדון :בקשה לפי חוק חופש המידע לקבלת מידע בנושא
פריסת תחנות כיבוי והצלה
בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים פועלת מטעם המרכז לחינוך משפטי קליני,
הקליניקה לרב-תרבותיות ומגוון ,אשר עוסקת במתן ייעוץ משפטי ובקידום מדיניות ביחס לקבוצות מיעוט
שונות בישראל.
הקליניקה מעוניינת ללמוד על המוכנות לחירום (כבאות ,הצלה ומד״א) במגזרים השונים לרבות מידע
ונתונים שלא נחשפו לציבור עד כה ,ושהם מעניינו של הציבור .ככל הידוע לנו ,הקריטריונים לפריסה הארצית
של תחנות אלו ,כמו-גם תקנות משרד הפנים והוראות הנציב הרלוונטיות לנושא ,אינם מפורסמים בגלוי.
על כן ,אנו פונות/ים אליך בבקשה לפי חוק חופש המידע תשנ"ח ,1998-לקבל מידע כדלקמן:
 .1נתונים סטטיסטיים על הפריסה הארצית של תחנות כיבוי האש ותחנות מד"א:
א .אף על פי שקיימים פרסומים אודות מספר תחנות הכיבוי בכל מחוז ,אין להבנתנו מידע זמין
באשר למספר תחנות הכיבוי לכל יישוב ,לרבות תחנות חדשות שנפתחו בשנת  .2016משכך,
נבקש את פירוט פריסת תחנות הכיבוי לפי יישוב :כלומר ,לאיזו תחנת כיבוי משויך כל יישוב
בישראל.
ב .אף על פי שקיימים פרסומים אודות יחס לוחם אש :תושב בחלוקה לפי מחוזות ,הרי שאין
פירוט גלוי של יחס לוחם אש :תושב לפי כל יישוב/לפי כל תחנה .משכך ,נבקש את פירוט יחס
לוחם אש :תושב בחלוקה פרטנית לכל יישוב ויישוב/לכל תחנה.
 .2קריטריונים לפריסת תחנות כיבוי האש:
נבקשכם להעביר לידינו את הקריטריונים המפורטים לקביעת מיקומן של תחנות כיבוי האש,
לרבות מרחק ,זמן הגעה ,תוואי הדרך ,רמת סיכון בשטח הרלוונטי ,גודל אוכלוסייה וכדומה.
 .3הוראות נציב כיבוי והצלה ביחס לפריסת תחנות כיבוי האש:

חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה ,התשע"ב 2012-מסדיר את קיומם של שירותי כבאות והצלה
במדינה .על פי סעיף ( 11ב) ,קביעת מספר תחנות הכיבוי ופריסתן כפופה להוראות הנציב ,בהסכמת
השר .משכך ,ומאחר שלמיטב ידיעתנו הוראות הנציב הרלוונטיות אינן מפורסמות בגלוי ,נבקשכם
להעביר לידינו את הוראות הנציב הנ"ל.
 .4תקנות המשרד לביטחון פנים בנושא:
נציבות כיבוי והצלה פועלת תחת המשרד לביטחון פנים וזאת החל משנת  .2011הסדרת פעילות
הנציבות בתקנות נתונה על כן בידי השר לביטחון פנים .משכך ,נבקשכם להעביר לידינו כל תקנה
רלוונטית הקובעת את אופן פריסת תחנות כיבוי והצלה בישראל ,לרבות מיקומן ,המרחק ביניהן
לבין יישובים ,וכל קריטריון אחר להקמתן.
 .5נהלים פנימיים ביחס לפריסת תחנות כיבוי האש :נבקש להעביר לידינו את נוסח הנהלים
הפנימיים לפיהם מתקבלת ההחלטה בנוגע להקמת תחנות אלו במחוזות ,וכן את הקריטריונים שעל
פיהם מתקבלת ההחלטה (גודל אוכלוסיה ,מרחק וכו׳).

יצוין כי פנייה זו הינה לצורך מחקר במוסד אקדמי ולכן פטורה מתשלום אגרה לפי סעיף (6ב) לתקנות חופש
המידע (אגרות) ,תשנ”ט .1999 -
אישור העסקה של הח"מ במוסד אקדמי מצ"ב ומסומן כנספח א'.

בכבוד רב ,ובברכה,

ענבר פלד ,עו"ד
הקליניקה לרב תרבותיות ומגוון

מכתב זה נכתב בסיועם של עידו מור וגבי לבנפלד ,סטודנטים בקליניקה לרב-תרבותיות ומגוון.

