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מידעון

בס"ד ,ו' באדר תשע"ח
 21בפברואר 2018
תשע"ח 28 /
מיועד ל  :ישיבות קטנות פנימיות תורניות ישיבות גדולות כוללים כולם
לכבוד
הגב' חבצלת סלומון ,מנהלת
המחלקה למוסדות ציבור
משרד הרווחה
ירושלים
שלום רב,
הנדון :התייחסות לסיכום מישיבה שנערכה בין אנשי המחלקה למוסדות ציבור לבין אנשי הרשות לכיבוי אש
גב' סלומון הנכבדה,
א .הגיע לידינו סיכום )שנכתב על ידך וע"י הגב' נילי דרור( מהישיבה שבנדון ,שנערכה ביום  – 9.1.2018בנושאים
עיון קל באותו סיכום ,מצביע על הרבה נקודות מאד חשובות ומעלה שאלות ותהיות
השונים של כיבוי אש.
רבות ,שאנו מעלים בפניך מזה זמן רב.
 .1המצב הנוכחי ,שבו אין למוסדות הפנימיתיים כל אפשרות להתנהל ישירות מול הרשות לכיבוי אש ,אלא
הכל מבוצע מול ובאמצעות משרד הרווחה – גרם לכך שבמשך השנים נוצרו אצלם נזקים כלכליים בשווי
של עשרות מיליוני ש"ח ,מה שהעמיד אותם חסרי אונים ,להמשיך ולנהל את המוסד הפנימיתי לאורך כל
שנת הלימודים.
 .2בנושא זה חייבת לבוא רויזיה – שתבדוק ותקבע את מידת התאמת הנתונים והפעולות של מוסדות אלו,
שתגרום לכך שתוקם בכפיפות ישירה לרשות לכיבוי אש – מינהלת ארצית ,מסודרת וזמינה )וכמובן אתר
שבו ניתן יהיה לקבל את התקנות והדרישות של הרשות לכיבוי אש ,מידע ספציפי לכל מוסד ומוסד – גודל
המבנה ,סוג המבנה ,מספר הקומות שבו וכן עדכון לגבי ההיערכויות שלו לכיבוי אש ומניעתן והדרישות
שעליו למלא – במידה ויש עדיין צורך בכך(.
 .3במינהלת זו יהיה צורך להתייחס גם לנקודות הבאות:
 סיום וכתיבת התקנות וההנחיות של הרשות לכיבוי אש ותוך התאמתם לחוק הקיים.
 לקבוע כללים קבועים מסודרים ואחידים ,לקיומן של ביקורות – במוסדות הפנימיתיים ותדירותן.
 לדאוג להכשרה מתאימה של מפקחי כיבוי אש ו/או חברות פרטיות שיתנו שירותים בנושאים אלו.
 להנפיק אישורי כיבוי תקפים לתקופה של  3או  5שנים )וכן האפשרויות להארכתו של אישור כיבוי קיים
– במידה ולא נעשו שינויים במבנים(.
 קביעת האגרות וגובהן – לתשלום לרשות לכיבוי אש )כמובן בהתאם לגודל המבנה ,סוג המבנה ומספר
הקומות שבו ,כאשר שיטת החישוב המקובלת היא לפי מטר .כמו כן לציין כי חצר פתוחה אינה נכללת
בחישוב המטרים(.
 לדאוג להקמתה של קרן כלכלית )בין היתר גם מאותם מיליוני ש"ח ,שקוזזו במשך השנים מהתקציבים
שהיה מיועדים לשיפוצים והצטיידויות ולא נוצלו( שתסייע למוסדות הפנימיתיים )לצורך הקמת
תשתיות כיבוי אש ומניעתן ,ספרינקלרים ,הקמת גלאי עשן ועוד( – בהתאם לדרישות שיושתו עליהם.
 לקיים כנסי הסברה שנתיים למנהלי המוסדות הפנימיתיים.
ב .אנו מבקשים לקבוע עבורנו בדחיפות פגישה מיוחדת בנושא זה ,ע"מ שנוכל להציג את הדברים בצורה מסודרת
ולחשוב בעצה אחת – כשותפים פעילים של הנושא – על פתרונות מעשיים וישימים ,כולל גם שינויים
בתבחינים – במידה ויהיה צורך בכך.
בכל הכבוד הראוי
אברהם פרידמן
העתק :להרב משה גפני ,חה"כ יו"ר ועדת הכספים
להד"ר אביגדור קפלן ,מנכ"ל המשרד
להגב' נילי דרור ,מנהלת אגף משאבי קהילה ,יו"ר ועדת התמיכות
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