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 כבאות והצלההרשות הארצית ל
 נציבות כבאות והצלה

                                                             

National Firefighting and  

Rescue Authority 

Commissioner's Office 

 

 לכבוד
 

 : באמצעות דואל
 

 ג.א.נ., 

 

מענה לבקשתך בעניין בקשה על פי חוק חופש המידע בעניין כשירות לוחמי הנדון: 
 "בקשת מידע" אש /

 10/7/2018פנייתך אל משרד מבקר, הרשות הארצית לכבאות והצלה, בנושא שבנדון, באמצעות הדוא"ל, נושאת תאריך  סימוכין:
 מצ"ב ולהלן. – 12/8/2018שהתקבלה ביום 

 
 מאשר קבלת פנייתך שבסימוכין.  .1

בנהלי הנציב, הינו נוהל שמירת הכשירות של לוחמי האש.  300ככלל, פרק  .2
, קיימת חוברת, המאגדת בתוכה את כלל הכשירויות להם 300בנוסף לפרק 

 .נדרש לוחם האש )חוברת פירוט יחידות הלימוד(

כיום, שמירת הכשירות של לוחמי האש, הינה באחריות המפקדים  .3
קד המאמן". תפיסת האימונים, מבוססת )ממ"ז/מת"ח(, בהתאם לעקרון "המפ

על אבחון יחידה אותו מבצע המפקד, מיפוי פערים מקצועיים, הגדרת יעדים 
 ובניית תכנית שמירת כשירות, לטיפול בפערים. 

במסגרת תכנית האימונים השנתית, נכלל גם פרק הערכת אפקטיביות  .4
חינת והערכת האימונים, במסגרתו על המפקדים להפעיל כלי הערכה שונים, לב

 .הכשירות

והערכת הכשירות, מתבצעת בשלוש  300בקרה מקצועית, לבחינת יישום פרק  .5
נציבות, מחוז ותחנה, כשתדירות הבקרה הארצית, מכותבת ע"י מבקר  –רמות 

הנציבות. במסגרת בקרת הנציבות, בתחום שמירת הכשירות, קיים נוהל מפורט 
 עם סעיפי הבקרה.

בקר המדינה, הקים הנציב צוות שתפקידו לגבש באחרונה, בעקבות דו"ח מ .6
מדדים לכשירויות בכבאות, בראשות ר' אגף הדרכה בנציבות. כשירות זו 

מחוייבת, כדי לוודא שללוחמים וללוחמות יש את היכולות והכשירויות הנדרשים, 
לביצוע המשימות, בד בבד עם הצורך לשמור על בריאותם וביטחונם, לאור 

 פעילותם.מורכבות ומסוכנות 

לפיכך, עם סיום עבודת הוועדה וככל שיאושרו וייושמו המלצותיה ואלה יוטעמו  .7
בנהלי רשות הכבאות, ניתן יהיה לבחון העברתם לפנייתך. כרגע, מדובר 

 במדיניות בשלבי עיצוב ולכן אין בידנו, בשלב זה, להיעתר לבקשתך.

 

 בכבוד רב
 ובברכת שנה טובה, 

 
 יריב אגמון
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 ותלונות הציבורמשרד המבקר 

 נציבות כבאות והצלה
 039532224פקס: 

From 
Sent: Tuesday, July 10, 2018 5:18 PM 
To:  חופש מידע<hofeshmeida@102.gov.il> 
Subject: בקשת מידע 

 שלום רב,
 מצ"ב בקשת מידע עבור מר אבינועם בירן.

 אודה למענה בהקדם.
 

 תודה ויום טוב.
 

 2018אוקטובר  23                                    לכבוד

 מר אבינועם בירן 

 הממונה על חופש המידע 

 נציבות כבאות והצלה 

 7514401, ראשון לציון 4541זאבי, ת.ד  שדרות רחבעם

 

 hofeshmeida@102.govבאמצעות מייל: 

                                                                                                                       

 שלום רב,ג.נ, 

  1998 – לפי חוק חופש המידע, התשנ"חת מידע  בקשהנדון: 

אבקש מהרשות הארצית לכבאות ( החוק )להלן:  1998 – חוק חופש המידע, התשנ"חבהתאם להוראות 

 והצלה את הנתונים הבאים:

המדדים של מערך הכבאות וההצלה להערכת הכשירות המקצועית של לוחמי האש והסטנדרטים  .1

 שעל פיהם הם נקבעים.

 הקריטריונים למעקב אחר הכשירות של הלוחמים ותכיפותו, במידה ומתבצע.  .2

בקש לקבל את הנתונים או המסמכים, בקבצים אלקטרוניים נ ,1998 – בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח

 .( או קבצי טקסט ברי חיפוש לעניין הנחיות ונהליםExcel) CSV ובפרט קבצי

המידע ולתקנות, יש להשיב לבקשה זו תוך זמן שלא יעלה על שלושים נבקש להזכיר כי בהתאם לחוק חופש 

ימים. כמו כן התנועה לחופש המידע פטורה מתשלום אגרת בקשה, ומתחייבת, ככל שתידרש, לשלם אגרת 

במקרה של דרישה לתשלום גבוה מזה, נדרשת הסכמת התנועה. יצוין כי ₪.  148טיפול והפקה עד לסכום של 

 הקבועים בחוק, ימנעו את האפשרות לגבות אגרת טיפול והפקה. עמידה במועדים-אי

  בתודה ובברכה,

 

mailto:hofeshmeida@102.gov.il

