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  לכבוד
 מר חיים ביבס –יו"ר השלטון המקומי  

 מר שלמה דולברג –מנכ"ל מרכז השלטון המקומי 
 איתי חוטרמר  –מרכז השלטון המקומי/סמנכ"ל כלכלה 

 ראשי רשויות
 גזברי רשויות

 
  

 7102לשנת  והצלה כבאותארצית לההרשות מכסות רשויות מקומיות בתקציב הנדון: 
 

 )ד'(, אישר שר האוצר בצו 109סעיף  2012-בהתאם לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב .1

 ג"התשע -בתקציב הכבאות( מקומיות רשויות השתתפות )קביעת והצלה לכבאות הארצית הרשות

 . 2011, השתתפות הרשויות בתקציב רשות הכבאות לשנת  2013

 

לחוק, חושבה על בסיס  109, כמוכתב על פי סעיף  2017השתתפות הרשויות בתקציב הכבאות לשנת  .2

 נתונים אלו:

תוך  , 8.2.13 -הרשות  שנים החל מיום כינון 5הפחתה הדרגתית של השתתפות הרשויות למשך  .א

 109הבחנה ברורה בין רשות המקבלת מענק לרשות נטולת מענק ממשרד הפנים כמפורט כסעיף 

 )א( לחוק כלהלן:

 שנה
רשות מקומית 

 נטולת מענק
רשות מקומית 
 המקבלת מענק

 הערות

 מכינון רשות   – 2013
 כבאותה

 8.2.13 -החל מ 60% 90%

2014 90% 40%   

2015 80% 30%   

2016 80% 30%   

2017 60% 30%   

 7.2.18 -עד ל 30% 60% 2018

 

 בסיס התחשיב :  .ב

 כמפורסם בצו הרשויות החתום ע"י שר האוצר. 2011מכסות רשויות המאושרות לשנת 

 

 

 

 -בלמ"ס-
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 )כמפורסם בלמ"ס( :  2015הצמדת המכסות עפ"י מדד המחירים לצרכן  לשנת  .ג

 , 104.0( = 15.1.12-ב)המפורסם  2011מדד בסיס : מדד דצמבר 

 (.1.073)מקדם קשר:    98.2( = 15.12.16-)המפורסם ב 2016מדד קובע : מדד נובמבר 

 .2.04%נו  הי  2017בהתאם לכך, אחוז ההתייקרות לקביעת השתתפות רשויות לשנת 

 

, 2018 ינואר חודש תחילתיפורסם על ידינו, ב 2018  תתחשיב גובה מכסות כל אחת מהרשויות לשנ .3

גובה המכסות יחושב  (.2017לדצמבר  15-לאחר פרסום מדד המחירים לצרכן של חודש נובמבר )ב

  .יחסית לתקופה

 

)ב'( , סכומי השתתפות הרשויות יועברו לתקציב הכבאות בשלושה  109בהתאם לקבוע בחוק סעיף  .4

 תשלומים שווים, כמפורט להלן:

פריסת תשלומי 
 המכסות

 מועד התשלום

 פברואר 1פעימה  

 יוני 2פעימה  

 אוקטובר 3פעימה  

 

  – והצלה כבאותארצית להעברת תשלומי הרשויות לרשות ה .5

רשות הארצית לכבאות ה( של המשרד לביטחון פנים/09: חשבון בנק הדואר )קוד לזכותהעברה  .א

 (.001, סניף ראשי )קוד:  27298, מספר חשבון  והצלה

 .המשלמת בטופס ההפקדהנדרש לציין את שם הרשות המקומית בעת ההפקדה  .ב

המקומית המשלמת, יש למלא טופס הפקדה כמצורף  זיהוי חד חד ערכי של הרשותלצורך  .ג

גב' ילנה טוכשר            -פנים/ממונה הכנסות  ןולשלוח אותו לחשבות המשרד לביטחו בנספח ב'

 Yelenat@mops.gov.il או  למייל:   02-5418053לפקס:

 

 לתשומת ליבכם: .6

המשולמות ע"י הרשויות )בשונה ממכסות רשויות( צריכות להיות  /ביקורת בטיחות אשאגרות כיבוי

ן רשות -כיבוי האזורית אליה משויכת הרשות )ולא לחמועברות לחשבון בנק הדואר של תחנת ה

 לעיל(. 5הכבאות המפורט בסעיף 
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 מצורף, בנספחים .7

   2017תחשיב המכסות הנדרשות מכל רשות מקומית לשנת . 

 הארצית לכבאות והצלה.רשות השות לחשבון בנק הדואר של טופס דיווח על הפקדת הר 

 

ואינן  בלבד  2017לשנת הינן מכסות הרשויות מובהר כי המכסות המפורסמות בנספח למכתב זה  .8

 כוללות יתרת חובות הרשות לשנים קודמות.

 

                                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 העתקים:
 טפסר בכיר שמעון בן נר–מ.מ. נציב כבאות והצלה 

 דני קריבו -בט"פ/סמנכ"ל תקצוב, תכנון ובקרה 
 חגית שני –בט"פ/חשבת המשרד 

 עו"ד עודד ברוק  -יועמ"ש רשות הכבאות
 פיליפ  איחלזון – בט"פ/סגן חשב 

 איתן גולדפלם –בט"פ/רח"ט תקציבים 
 לילי פיינטוך –משרד הפנים/ר' אגף תקציבים 

 משרד הפנים/ממונה מחוזות
 ששי דקל –משרד הפנים/אגף תקציבים 
 להביסיוון  -משרד הפנים/אגף תקציבים 

 איתן אורן –רע"ן תכנון 
 עינת גרוסמן –מ.מ. רע"נ תקציבים 

 ענבל איפרגן –נציבות הכבאות/רמ"ד תקציבי הכנסות 
 ילנה טוכשר –בט"פ/חשבות/ממונה הכנסות 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  בכבוד רב,        
 
 
 
 

 
 טובלם מרק

 רע"ן תקציבי הכנסות
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 ב'   נספח

 

 תאריך : ______________

 לכבוד

 המשרד לבט"פ/ חשבות/ ממונה הכנסות/ ילנה טוכשר
 
 

 – 7102 לשנת הכבאות בתקציב רשויותמכסות הנדון: 

  ______________________: מקומית רשות

 _____________________מספר מזהה :         

 _______________תחנה אזורית :  __________ מחוז הכבאות : 
 

 

 , (001)ראשי   סניף ,(09) הדואר בנק לחשבון₪ בתאריך ___________ הופקד סך של  ____________ 

 והצלה. כבאותהארצית ל רשותה/פנים לביטחון ע"ש המשרד 27298מספר 

 יש לצרף אסמכתא לתשלום

 

 לתקופה: כבאותהארצית ל רשותה בתקציב  הרשותהעיריה / התשלום הינו עבור השתתפות  

 )הקף בעיגול(    3/       2/      1 : _________    לחודשים :  ____________________   פעימה מס'   שנה

 

 פרטי המפקיד:

 תפקיד :  _______________________  שם המפקיד:___________________

 מס' פקס:_________________  טלפון:_________________ 

 דואר אלקטרוני: _______________________________________________________________

 

 איש קשר ברשות:

 תפקיד : __________________________________   קשר:___________________שם איש 

 מס' פקס:_________________ טלפון:_________________ 

 דואר אלקטרוני: ________________________________________________________________
 

 בוד רב,בכ  
 
 

    ______________________ 
 תמת גזבר הרשותחתימה וחו     

 

 Yelenat@mops.gov.ilמייל   או ל   02-5418053 מס' נא לשלוח את הטפסים לילנה טוכשר:  פקס .1
 

mailto:מייל%20%20%20Yelenat@mops.gov.il

