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    2202לשנת  המקומיותלרשויות  במוכנות לחירום לסיוע "קול קורא"

 בסימן שנת ההיערכות לרעידת אדמה

 :רקע  .1

הרשויות המקומיות של מוכנות ההיערכות והבשיפור מסייע במשרד הפנים  חירוםלשירותי מינהל ה .א

 חירום. מצבי ל

זה לשיפור ההיערכות  "ראקול קוהניתן במסגרת "למקד את הסיוע במשרד הפנים הוחלט השנה  .ב

 לתרחיש רעידת אדמה.מענה והמוכנות של הרשויות המקומיות למתן 

החירום במשרד הפנים נסמך על חוות דעת מקצועית של פיקוד העורף וועדת ההיגוי לרעידות  מינהל .ג

 אדמה ברח''ל לקביעת מדרג הסיכון לרשויות.  

פוטנציאל הנזק הצפוי כתוצאה מרעידת אדמה כלל הרשויות המקומיות דורגו בהתאם לרמת הסיכון ול .ד

 עפ''י תרחישי הייחוס ובהתאם לטבלת הדרוג שנקבעה ע''י הגורמים המקצועיים המוסמכים.  

הרשויות המקומיות בקשות לתמיכה תקציבית  בתחום המוכנות לחירום מכלל קול קורא זה מבקש לקבל  .2

רשויות שהוגדרו כבעלות סיכון ת קול קורא זה במסגר מתן המענה בתרחיש רעידת אדמה.בלשיפור יכולת ו

 להגיש בקשות ויקבלו סיוע במסגרת קול קורא יעודי. אינן רשאיותמיוחד 

 תהליך ה"קול קורא": –פירוט תהליך ההגשה והטיפול בבקשות   .3

 .)בקישור בהמשך המסמך(הגשת הבקשות של הרשויות המקומיות  -שלב א'  .א

 צוב המינהל החירום.דיון בבקשות בוועדת התק -שלב ב'  .ב

 פרסום התוצאות לרשויות. .ג

 פתיחת בקשות תמיכה במערכת המרכב"ה ע"י מינהל החירום. -שלב ג'  .ד

 מרכב"ה.בפורטל  -ע''י הרשויות המקומיות  -של הבקשות המאושרות הזנת מסמכי החובה  -שלב ד'  .ה

 .בחינת המסמכים לאחר במערכת המרכב"ה )חתימה דיגיטלית(יופק אישור ההתחייבויות ע"י החשב  .ו

 

 ע"י וועדת התקצוב במינהל החירום  ובהתחשב:ייקבע  – סכום ההקצאה לרשות מקומית .4

 הצעת מחיר המצורפת לבקשת הרשות. .א

 להלן 5אחוז השתתפות הרשות בהתאם לסעיף  .ב

 יתרת התקציב שעומד לרשות מינהל החירום. .ג

 

 :) עד סכום מקסימאלי לסיוע(אחוז השתתפות הרשויות במימון  .5

אחוז השתתפות  דירוג סוציו מס"ד
 מינהל החירום

)מסכום הפרויקט 
 הכולל(

אחוז השתתפות 
  רשות

)מסכום הפרויקט 
 הכולל(

1 1-6 100% 0% 
2 7 80% 20% 
3 8-10 50% 50% 
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 :ומדרגות התמיכה הסיוע המאושריםלהלן פירוט נושאי  .6

יכולתו לקדם את מוכנותה לרעידת הרשות רשאית להגיש בקשה לכל פריט אשר היא רואה לנכון כי ב .א

, הכנת מתקני קליטה, גנרטור נייד לחירום: את הנושאים הבאים תתעדף ועדת התמיכותזאת  עםאדמה, 

מערכות , נהלי חירום ציוד למתנדבים, הכנת לערכות קיימות, ציוד משלים, ערכת תאורה, ערכת חפ''ק

 של בעלי תפקידים. תוהכשרות מחייבו רשת פנימית( –קשר )מכשיר קשר וממסר 

. בקשות אלו ידונו, ועדת התמיכות לא תתעדף בקשות למימון כלים ממונעים )רכבי חירום, נגררים וכד'( .ב

 לאחר סיום בחינת יתר הפריטים. 

 לא ניתן להגיש בקשות בנושאים הבאים: מימון משרות ושכר, גיוס כ"א חיצוני וכל רכיב שכר אחר.    .ג

אינן רשאיות להגיש בקשות למימון גיבוש נהלי חירום.  550חלטת ממשלה רשויות מקומיות הנכללות בה .ד

 נושא זה מטופל באמצעות מינהל החירום.

 נדרש להציג הצעת מחיר מפורטת עבור כל הצעת רכש אמצעים, עבור בקשות מורכבות במסמכי הבקשה .ה

 ם.  יהיתרים או אישורים רלוונטיויותר נדרש להציג הצעות מחיר 

בקשת קבוצות ולכל קבוצה נקבע סכום מקסימאלי ל לשלושחולקו הרשויות יאל הסיכון בהתאם לפוטנצ .ו

רשות יכולה להגיש בקשה לפריט אחד או יותר,  אך הסכום הכולל לפרויקט ה  ,)ראה נספח א'( סיוע

תפות הרשות בהתאם למפורט השתחלק של סיוע ובקשת לא יעבור את סך הסכום המקסימאלי לברשות 

 לעיל. 5בסעיף 

דה וישנם גורמי מימון נוספים יש לציין זאת כנדרש, בכל מקרה בו יהיה פער בין סכום הפרויקט במי .ז

השתתפות הרשות )גם מעבר לאחוז חלק מהכולל לסכום הסיוע המקסימאלי לפי הקבוצה, יחשב הפער כ

 ההשתתפות הנדרש(.

 :  הגשת הבקשות -שלב א'   .7

 ..9 המפורט בסעיף הקישורלהזין את נתוני הבקשה עם מסמכי החובה דרך  יש .א

 .תנאים באופן מצטברהכל למלא אחר הרשות נדרשת  .ב

 .לא יתקיים דיון בבקשה -הבקשה תפסל על הסף   –יותר עמידה באחד מהתנאים או  אי  .ג

 : מסמך חסר יביא לפסילת הבקשה – המסמכים הבאים כללצורפו ית תמיכה כל בקשל .ד

 )נספח ב'( 149טופס  -  1202משרד לשנת הת באשר לפרויקט לגביו מתבקשת תמיכ טופס הצהרה (1

, יש למלא את הטופס בהתאם לאחוז בעלי התפקידים כלחתום חתימה ידנית וחותמת של 

 .לעיל 5השתתפות הרשות בהתאם לסעיף 

( , 723דו"ח כספי )כרטסת , יש לצרף  (יצוי תקציב הג''א מקומי )נספח ד'הצהרה באשר למ (2

ת, קבלות, הזמנות, תב"רים מקרנות הרשות )ואין צורך בהצעת תיעוד למיצוי התקציב: חשבוניו

 התקציב החתומה(.

)נספח ג'(, יש  150טופס  – 2022באשר לפרויקט לגביו מתבקשת תמיכה לשנת  טופס הנמקה (3

 למלא את הטופס בהתאם, תוך מתן הסבר בהקשר הייחודי לרעידת אדמה. 

   .מחירלמול הפריט המבוקש יש להציג הצעת  – הצעות מחיר (4

חובה לפרט   ,בתחום הבינוי הבקשעיקר קול קורא זה הינו לרכש אמצעים אך במידה וישנה  (5

לתאר היתכנות ביצוע  ,לצרף היתר בנייה ,מספר גוש וחלקהלציין ובטופס הנימוק לבקשה 

 .וכו' לביצוע , התקשרות ים, היתרמפורט תכנון, גאנט ביצוע, לפרויקט על ידי הצגת פרוגרמה

 לכל פריט מבוקש.  ש את מאפייני המפרטיש להגי (6
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אל הרשויות כולן או חלקן בכדי לקבל הבהרות הזכות לפנות במהלך הבדיקה  תנשמרמינהל החירום ל .ה

 .בקשותלהתעורר בבדיקת ה השעלול תבהירוהלהצעתן, או בכדי להסיר אי 

הציון המשוקלל של לפי סדר דירוג ובהתאם הרשויות בקשות היבחנו במסגרת הדיון בוועדת התקצוב,  .8

המשקף . מהציון משרדית לרעידות אדמה-כפי שנקבע על ידי הועדה הבינ פונטציאל הנזק ברעידות אדמה

 .הנמוך ביותרפוטנציאל נזק גבוהה ועד לציון המשקף פוטנציאל נזק 

יש להעתיק את הכתובת  -   https://forms.gle/AqTPu3U8fk75UyiW6:  כתובתדרך היש להגיש את הבקשות  .9

 ולהדביק בשורת הדפדפן שלכם. 

בקשות נוספות לבחינה בפני  יתקבלולאחר מועד זה לא   29.9.22הגשת הבקשות אפשרית עד לתאריך  .10

 ד' 7בהתאם לסעיף: נדרשים לבקשההמסמכים את כל היש לצרף , הועדה

 לדיון בבקשותל החירום התקצוב במינה תעדהתכנסות וו –שלב ב'  .11

יפורסמו תוצאות הועדה  ובהתאם 23.10.22 תאריךלא יאוחר מאת הבקשות הועדה תתכנס לבחון  .א

 לרשויות שיאושרו לקבלת תמיכה.

 ד'.  7תנאי הסף שנקבעו בסעיף כל הוועדה תדון אך ורק בבקשות שעמדו ב .ב

 שנקבע לרשות.ום ההקצאה המקסימלי בקשה לא יעלה על סכרשות / התקציב שיאושר עבור כל  .ג

 חלוקת התקציב הסופית תאושר ע''י ועדת התקצוב במשרד. .ד

במידה ורשות תתוקצב ,  החלטת הועדה לאשר או לדחות בקשה תהיה מנומקת ומפורטת בפרוטוקול .ה

 שיועד לה מסכוםהבסכום הנמוך מסכום ההקצאה המקסימאלי )למשל אם הגישה בקשה בעלות נמוכה 

הוועדה יכולה להחליט שלא לאשר את או שהפריטים בבקשה אושרו על ידי המינהל(,  או שלא כל

לרשות לא תהא טענה או לקבוע תקצוב אחר המקובל לפריט המבוקש, הפריטים בבקשה, כולם או חלקם 

 בגין כך.

ימשיך לדון בבקשות עד לסיום בחינת כלל הבקשות או עד לחלוקת כלל התקציב שיקבע במסגרת המינהל  .ו

 קול קורא זה. 

 

 פתיחת בקשות תמיכה במערכת המרכב"ה ע"י מינהל החירום –' גשלב  .12

 עודית במערכת המרכב"ה.יתיפתח בקשה י שבקשותיהן אושרולרשויות  .א

 כל בקשה מאושרת תקבל מספר בקשה ייעודי לזיהוי והמשך טיפול במערכת המרכב"ה. .ב

פורטל התמיכות ל ,ד( 7בקשה )סעיף להזין את כלל המסמכים שהוגשו בשלב הגשת ה תדרשנהרשות  .ג

 .בפרק הזמן הנקוב שיקבע  ,מרכב"ה(מערכת )הממשלתי 

 150ומסמך  149יודגש כי על הרשות להחתים בחתימה דיגיטלית )ראש רשות וגזבר( את מסמך  .ד

  במערכת.

כספים אשר לא יחויבו ע"י המשרד לאור אי השלמת התהליך ע"י הרשויות שבקשתן אושרה, לא תהיה  .ה

לרשות כל טענה כלפי המשרד, והמשרד יפעל לחלוקת הכספים באמצעות קידום בקשות שלא אושרו או 

 הפצת קול קורא משלים.
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 נספח א' 

 להלן הרשויות הזכאיות להגשת בקשת סיוע: 
 

 קומיותרשויות מ מס"ד

רשות בעלת 

ציון משוקלל 

בפוטנציאל 

 הנזק 

סכום הסיוע 

המקסימאלי 

 לרשות

1 

, נתניה, נהריה, לוד, כפר סבא, ירושלים, חיפה, חולון, חדרה, הרצליה, אשקלון
, קרית ביאליק, קרית אתא, פתח תקוה, כרכור-פרדס חנה, עמק יזרעאל, עכו

, רמת השרון, רמת גן, רמלה, רחובות, ראשון לציון, קרית מוצקין, קרית ים
 תל אביב, רעננה

 ש"ח 150,000 1-60

2 

, אשדוד , אכסאל, אור עקיבא, אור יהודה, אופקים, פחם-אום אל, אבן יהודה
-ג'דיידה, בת ים, בנימינה, בני ברק, בית שמש, מרג' -בוסתאן אל, באר שבע

דייר , דבוריה ,גן יבנה, גולן , גדרה, גבעתיים, גבעת שמואל, זרקא-ג'סר א, מכר
, חבל אילות , זכרון יעקב, שרוןההוד , הגליל העליון , הגלבוע , דימונה, חנא

, יהוד, יבנה, יבנאל, טמרה, טירת כרמל, טירה, טייבה, טורעאן,  זנגריה-טובא
, כפר מנדא, כפר כנא, כפר כמא, כפר יונה, כאבול, יקנעם עילית, יסוד המעלה

, מגאר, מג'דל שמס, כרום-מג'ד אל, ון מבואות החרמ, כרמיאל, כפר תבור
, נצרת, נס ציונה, תרשיחא-מעלות, מעלה אדומים, מטה אשר , מגידו , מגדל

, עמק הירדן , עין קנייא, עומר, ע'ג'ר, סח'נין, סביון, נתיבות, נשר, נצרת עילית
קרית , קלנסווה, קדימה צורן, ערד, ערבה תיכונה , עראבה, עמק המעיינות 

, ראש העין, ראמה, קרית עקרון, קרית מלאכי, קרית טבעון, גת  קרית, אונו
 תל שבע, תל מונד, שפרעם, שדרות, שדות דן , רמת ישי, רהט

 ש"ח 100,000 61-500

3 

, אליכין, אלונה , אל קסום, בטוף -אל, אזור, אורנית, אבו סנאן, אבו גוש
, גרב-באקה אל, אשכול , אריאל, אפרתה, אעבלין, אלקנה, אלפי מנשה, אלעד

, בית אל, מכסור-ביר אל, בוקעאתא, נוג'ידאת-בועיינה, באר יעקב, באר טוביה 
, בני שמעון , בני עי"ש, עלית ביתר, בית דגן, בית ג'ן, עופרים -בית אריה

, גדרות , גבעת זאב, ג'ת, ג'לג'וליה, סיג'ול, ברנרה, בענ, בסמת טבעון, בסמ"ה
, אסד-דייר אל, כרמל-דאלית אל, גני תקווה, רווהגן , גזר , גוש עציון , גוש חלב

, ועדה מוניצפלית חברון, הר חברון , הר אדר, הגליל התחתון, דרום השרון 
, חוף השרון , חוף הכרמל , חוף אשקלון , חבל מודיעין , חבל יבנה , זרזיר, זמר

-כאוכב אבו אל, ירכא, ירוחם, יפיע, יואב , ג'ת-יאנוח, חריש, חורפיש, חורה
כפר , כפר ברא, כעביה טבאש חגאגרה, סמיע-כסרא, כסיפה, כוכב יאיר, היג'א
, להבים, לב השרון , כפר שמריהו, כפר קרע, כפר קאסם, כפר יאסיף, ורדים
מודיעין , רעות-מכבים-מודיעין, מגילות ים המלח , מבשרת ציון, לקיה, לכיש 
מנשה , מיתר, מטולה ,מטה יהודה , מטה בנימין , מזרעה, מזכרת בתיה, עלית 

מרום , מצפה רמון, מעלה עירון , מעלה יוסף , מעלה אפרים, מעיליא, מסעדה, 
, עיילבון, סאג'ור, נחף, נחל שורק , נוה מדבר, משהד, משגב , מרחבים , הגליל
-ערערה, ערערה, ערבות הירדן , ספיאוע, עמק חפר , עמנואל, עין מאהל, עילוט

, קרית יערים, קרית ארבע, קדומים, פרדסיה, יעיןפק, פסוטה, פוריידיס, בנגב
שדות , שגב שלום, אום אל ג'נם-שבלי, רמת הנגב , רכסים, ריינה, קרני שומרון

 תמר, שפיר , שער הנגב , שעב, שלומי, שומרון , שוהם, נגב 

 ש"ח 50,000 501-1200

 

 

 

 



 מדינת ישראל 
 משרד הפנים

 לשירותי חירוםמינהל החירום ה

 ' בנספח 

 תאריך : __________________

 לכבוד

 הפנים משרדמינהל החירום 

 2202קט לגביו מתבקשת תמיכת משרד הפנים לשנת הנדון: הצהרה באשר לפרוי

   שם הרשות: 

   : נושא הסיוע הדרוש

 )יש לצרף הצעת מחיר/ כתב כמויות ועלויות(     _____________________: עלות כוללת לפרויקט אומדן

 

 יים וכו'()משרדי ממשלה /גופים ציבורפירוט סכום מבוקש מגופים אחרים 

 סכום שם הגוף / משרד 

1.   _____________________ ____________________ 

2.  _____________________ ____________________ 

 _____ש"ח___סה"כ : ________________________                     

  

 מימון עצמי של הרשות : __________________________________ש"ח

 הסכום המבוקש ממשרד הפנים:  _________________________ש"ח ךס 

 הרינו להצהיר בזאת כי :

 הפרטים המצוינים לעיל הינם נכונים. .א
 אומדן הפרויקט נבדק על ידי מהנדס הרשות ונמצא סביר. .ב

 .הפניםש ממשרד לא בקשה ולא תקבל כפל תשלומים מגופים חיצוניים בגין פרויקט זה בכל הנוגע לסכום המבוק הרשות .ג

 ידועות לנו ההשלכות הצפויות לאי נכונות הצהרה זו לרבות אפשרות להטלת חיוב אישי , במקרים המתאימים. .ד

ביתר או שלא כדין, יקזז המשרד סכום  תקצוב התקבל, יתרהתקבל תקצוב יקט זה ידוע לי שככל שיתברר כי בגין פרו .ה
 זה מתשלומים אחרים שמועברים אלינו ממשרד הפנים.

הזמן הנקוב בהתחייבות, תבוטל תוקף ההתחייבות העתידית מוגבל בזמן, רשות שלא תנצל את התקציב במסגרת  .ו
 ההרשאה באופן אוטומטי ללא התראה נוספת לרשות.

יב המבוקש ליעוד אחר לאחר הקצאתו, במידה והתקציב נוצל שלא לייעודו בהתאם לא ניתן להסב את יעוד התקצ .ז
 י מהמשרד ותבוטל ההרשאה.להנחיות, לא יבוצע שיפו

 

 נבדק ע''י מהנדס ונמצא כי )יש למחוק את המיותר( : .ח

 אין צורך בהיתר בניה. 

 .(מצ"ב ההיתר)יש צורך בהיתר בניה 

 .פירוט גוש וחלקה : ____________,  צפי תחילת עבודות ______, צפי סיום עבודות _______

 

חתימה וחותמת 
 ראש הרשות

חתימה וחותמת  
 הרשות גזבר

 חתימה וחותמת   

 חירוםמנהל יחידת 
 (קב''טוביטחון )

חתימה וחותמת  
 חשב מלווה לרשות

 

 
 חותמת הרשות  

 
 



 מדינת ישראל 
 משרד הפנים

 לשירותי חירוםמינהל החירום ה

 

 ' גנספח 

 תאריך : __________________

 לכבוד

 מינהל החירום משרד הפנים

 2202באשר לפרויקט לגביו מתבקשת תמיכת משרד הפנים לשנת  הנמקההנדון: 

   שם הרשות: 

     : הסיוע הדרוש נושא

 המענה בקידום מוכנות לרעידות אדמה ברשות:  תלייחודיוהנמקת הצורך / הסבר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ניתן לצרף במסמך נפרד או לצרף מסמכים אחרים התומכים בנימוק.



 מדינת ישראל 
 משרד הפנים

 לשירותי חירוםמינהל החירום ה

 

 נספח ד' 

 

 

 תאריך : __________________

 

 לכבוד

 מינהל החירום משרד הפנים

 

 

 2202לשנת וי תקציב הג"א מקומי הנדון: הצהרה באשר למיצ

 

תיה ועמדה בכל חובהרשות מצהירים בזאת כי המקומית  הרשותאנו הח"מ המורשים לחתום ולהתחייב בשם 

 בהתאם להנחיות החוק ובכלל זה: 2021בתקציב הג"א מקומי בשנת התקציב 

 בוצע רישום מלא בספרי הרשות בהתאם להצעת התקציב המאושרת ע"י הג"א .א

 מרכיביו.כלל יעודו על יב הג"א מקומי ליועד תקצי .ב

 או בהתאם להנחיות הג"א.ונוצל התקציב לשיפוץ מקלטים במל .ג

 בהתאם להנחיות החוק ובכלל זה: 2022בשנת התקציב 

 בוצע רישום מלא בספרי הרשות בהתאם להצעת התקציב המאושרת ע"י הג"א .א

 עודו על כלל מרכיביו.ייועד תקציב הג"א מקומי ליי .ב

 ית סדורה למימוש התקציב מאושרת ע"י הג"א )פיקוד העורף(.קיימת תוכנ .ג

 

 )יש לצרף מסמכים(.מצורף דו"ח / תיעוד למיצוי התקציב בהתאם להוצאות הרשות ולראייה 

 

 

 חתימה + חותמת:

 

חתימה וחותמת 

 ראש הרשות

חתימה וחותמת  

 גזבר הרשות

 חתימה וחותמת   

 חירום יחידתמנהל 

 וביטחון

 (קב''ט)

 
וחותמת חתימה 

 חשב מלווה לרשות

   

 

 

  

 חותמת הרשות  
 

 

 

 

 


