המשרד לביטחון הפנים

המשרד לביטחון הפנים
הצעת התקציב השוטף של המשרד לביטחון הפנים לשנות הכספים ( 2014-2013סעיף  )07מסתכמת בכ13.34-
מיליארד ש"ח ובכ 14.16-מיליארד ש"ח בהתאמה ,מהם כ 12.35-מיליארד ש"ח וכ 13.20-מיליארד ש"ח בהתאמה
בהוצאה נטו ,כ 987-מיליון ש"ח וכ 955-מיליון ש"ח בהתאמה בהוצאה מותנית בהכנסה .כמו כן ,בשנים  2013-
 2014תועמד לרשות המשרד הרשאה להתחייב בגובה של כ 2.48-מיליארד ש"ח וכ 2.60-מיליארד ש"ח בהתאמה.
הצעת תקציב הפיתוח של המשרד לביטחון הפנים לשנות הכספים ( 2014-2013סעיף  )52מסתכמת בכ 574-מיליון
ש"ח ובכ 652-מיליון ש"ח בהתאמה ,מהם כ 518-מיליון ש"ח וכ 596-מיליון ש"ח בהתאמה בהוצאה נטו וכ55-
מיליון ש"ח בכל אחת מהשנים בהוצאה מותנית בהכנסה .כמו כן ,בשנים  2014-2013תועמד לרשות המשרד
הרשאה להתחייב בגובה של כ 717-מיליון ש"ח וכ 811-מיליון ש"ח בהתאמה.
המשרד לביטחון הפנים הוא גוף מטה משולב האחראי לאכיפת החוק ,לשמירת הסדר הציבורי ולפעילות בתחומים
השונים של ביטחון הפנים במדינת ישראל .המשרד פועל ,בין היתר ,באמצעות הגופים הבאים:
z

z

z

z

z

zמשטרת ישראל — מופקדת על ביצוע התפקידים והמשימות בתחום ביטחון הפנים ,על שמירת הסדר הציבורי ועל
הלחימה בפשיעה ופועלת על פי הסמכויות שהוענקו לכל שוטר בפקודת המשטרה (נוסח חדש) ,תשל"א  ,1971בחוק
המשטרה (דין משמעתי ,בירור קבילות שוטרים והוראות שונות) ,תשס"ה 2005-ובחוקים נוספים.
zשירות בתי הסוהר — ארגון כליאה לאומי ,אחראי לאחזקת אסירים במשמורת על פי התנאים שנקבעו בחוק
ולטיפול באסירים בתקופת שהותם בבית הסוהר במגמה לסייע בשיקומם ובהשתלבותם בחברה בתום תקופת
המאסר.
zהרשות הלאומית לכבאות והצלה — עיקר תפקידה הוא מניעה וכיבוי של דלקות ,טיפול במפגעים והצלת חיי
אדם.
zהרשות להגנה על עדים — מתמודדת עם תופעת האיומים על עדים ברמת סיכון גבוהה וכנגד הפגיעה בשלומם
על ידי גורמים עבריינים.
zהרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול — אחראית להובלת המאבק בסמים ובאלכוהול ,לקביעת מדיניות
לאומית ולתיאום ביצועה באמצעות משרדי הממשלה השונים.

כמו כן ,המשרד לביטחון הפנים מפעיל תכניות שונות למניעת אלימות ולצמצום הפשיעה ברשויות המקומיות בכלל
ובקרב בני נוער בפרט.
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דגשים לשנות הכספים 2014-2013
z

zבהתאם להחלטת ממשלה מס'  2699מיום  9בינואר  2011בדבר שיפור היערכות העורף למקרי חירום ולאסונות,
הועבר שטח הפעולה של נציבות הכבאות וההצלה ממשרד הפנים למשרד לביטחון הפנים ,הוקמה רשות לאומית
לכיבוי והצלה — הולאמו איגודי הערים והוקם מערך ארצי אחיד .בעקבות הקמת הרשות הועברו כ 251-מיליון
ש"ח מבסיס התקציב של משרד הפנים לבסיס התקציב של המשרד לביטחון הפנים .בנוסף לכך ובהמשך לחקיקת
חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה — התשע"ב 2012-התווספו לבסיס תקציב המשרד לביטחון הפנים הסכומים
כדלקמן:

נושא
מיסוד תוספות משנים 2012-2011
הסכמי שכר
השלמת פערים לנוכח תקציב הרשויות המקומיות
תכנית רב-שנתית לתגבור מערך הכבאות
העברת מערך חומרים מסוכנים
הקמת יחידות המתנדבים
סך הכול

שנת ( 2013מיליון ש"ח)
80
48
78
60
10
6
282

שנת ( 2014מיליון ש"ח)
80
62
116
110
10
6
384

z

zבהמשך להחלטות הממשלה בנושא הוקצו משאבים לטיפול בתופעת המסתננים .משאבים אלו יאפשרו לשירות
בתי הסוהר להפעיל את מתקני סהרונים א' ,ב' ו-ג' וכן  2,400מקומות בבית סוהר קציעות (סה"כ  5,400מקומות)
לאחזקת מסתננים בהתאם לחוק.

z

zבהמשך להתקדמות החקיקה בנושא הסדרת התיישבות הבדואים בנגב ,סוכם בין משרד האוצר והמשרד לביטחון
הפנים על הקצאת משאבים למימוש שלב א' ( 100שיאי שוטרים) בהקמת יחידה לאכיפת דיני מקרקעין בדרום
בסד"כ כולל של  250שוטרים (יחידת "יואב") ועל הקמת מנהלת לאכיפת דיני מקרקעין במשרד לביטחון הפנים.

z

zתקצוב החלטות ממשלה שונות בהתאם למתווה הקבוע בהן ,כגון הרחבת האבטחה במוסדות חינוך במגזר הלא
יהודי ,הקמת מערכת רדיו לאומי לשם שיפור היערכות העורף לשעת חירום ועוד.

z

zבהמשך להחלטת ראש הממשלה בנושא פעולות טרור המכונות "תג מחיר" ,הוסכם בין משרד האוצר למשרד
לביטחון הפנים על הקמת יחידה לטיפול בפשיעה לאומנית בהיקף של  80שיאי כוח אדם בעלות שוטפת של 24
מיליון ש"ח בשנה.

z

zהקצאת משאבים לשם פיתוח ,יישום והטמעה של פרויקטים טכנולוגיים במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר.

z

zהקצאת משאבים עבור סיכומי שכר שונים במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר :המשך תקצוב סיכום מסלולי
שירות ,סיכום שוטר/סוהר מתחיל וסיכום תוספת רמות פעילות.
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z

zבהמשך לתיקון חוק הגמלאות מיום  21במארס  ,2012סוכם בין משרד האוצר למשרד לביטחון הפנים על תוספת
של  331מיליון ש"ח לבסיס תקציב המשרד בשנת  2013ו 226-מיליון ש"ח נוספים בשנת  2014לבסיס תקציב
הגמלאות של המשרד לביטחון הפנים.

z

zהקצאת משאבים להקמת שני מתחמים נוספים לביסוס שלטון החוק ,שיפור השירות וחיזוק תחושת הביטחון
האישי במגזר הלא יהודי ,בהיקף כולל של  130שיאי שוטרים .מדובר בהרחבה של תכנית שיישומה החל בשנת
 2011בהמשך להחלטת ממשלה .עד כה הוקמו שלושה מתחמים בנצרת ,בטייבה ובעיירות (מרכז מספר יישובים
בדרום הארץ) וכן מתחם נוסף בכרמיאל הנמצא בשלבי הקמה מתקדמים.

z

zהמשך יישום פיילוט שיטור עירוני ,אשר נבנה בהתאם להחלטת ממשלה שטע 4/מיום  8ביוני  ,2010בשש רשויות
מקומיות נוספות ,בהיקף כולל של  90שיאי שוטרים .מדובר בהרחבת התכנית אשר פועלת ב 17-רשויות מקומיות.
לשם הרחבת התכנית כאמור פועלים המשרדים להארכת הוראת השעה שמתוקפה מופעל המערך.

z

zהקצאת משאבים לשם קידום תכניות והקמת יחידות חדשות במשטרת ישראל ,כגון :הקמת יחידה ארצית לטיפול
בפשיעה במרחב הסייבר ,מיסוד תכנית "שהם" לגיוס צוערים למשטרת ישראל ועוד.

z

zביצוע שינויים מבניים בגופים:
z

zעריכת פיילוט ליישום "משק סגור" במשטרת ישראל ,כך שלמפקד תהיה סמכות ואחריות להקצאת
משאבים שהועמדו לרשותו לשם השגת היעדים שהוגדרו

z

zעריכת פיילוט לבחינת שינוי במודל המשמרות בשירות בתי הסוהר.

יש לציין כי בגין השינויים אשר פורטו לעיל ,גדל תקציב המשרד לביטחון הפנים בשנים  2014-2013באופן משמעותי:
בשנת  2013חל גידול של כ 20%-בתקציב ביחס לשנת  ,2012לא כולל השתתפויות ובשנת  2014חל גידול של כ6.4%-
בתקציב ביחס לשנת  ,2013לא כולל השתתפויות.
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התפתחותתקציבהמשרדלביטחוןהפנים2014-2004
(מיליוני ש"ח; תקציב מקורי ברוטו; לא כולל השתתפויות; מחירי )2013
רשות הכבאות

גמלאות

קניות  +פיתוח

שכר

* תקציב שנת  2014מוצג במחירי 2014

* תקציב שנת  2014מוצג במחירי 2014

התפתחותכ"אבמשרדלביטחוןהפניםוזרועותיו
כב"ה

סה"כ ללא כב"ה
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תקציב משטרת ישראל
הצעת תקציב משטרת ישראל לשנת  2013מסתכמת בכ 9.34-מיליארד ש"ח ובכ 9.96-מיליארד ש"ח לשנת ( 2014תקציב
ברוטו ,כולל תקציב פיתוח ,לא כולל השתתפויות).

תקציב שירות בתי הסוהר
הצעת שירות בתי הסוהר מסתכמת בכ 2.98-מיליארד ש"ח לשנת  2013ובכ 3.09-מיליארד ש"ח לשנת ( 2014תקציב
ברוטו ,כולל תקציב פיתוח ,לא כולל השתתפויות).

תקציב הרשות הלאומית לכבאות והצלה
הצעת תקציב הרשות הלאומית לכבאות והצלה לשנת  2013מסתכמת בכ 926-מיליון ש"ח ובכ 1-מיליארד ש"ח לשנת
( 2014תקציב ברוטו ,לא כולל השתתפויות).
בעקבות הרפורמה במערך הכבאות ,אשר בוצעה בהמשך להחלטת ממשלה מס'  ,2699נערכו שינויים משמעותיים
במערך בשנים  2012-2011שעיקרם:
z

zסוכם המבנה הארגוני של נציבות הכבאות במתכונת ארצית והוא כולל בין היתר חטיבת מבצעים ,חטיבת מניעה
וחטיבת הדרכה.

z

zעם העברת האחריות למערך למשרד לביטחון הפנים בשנת  2011אושרה תוספת של כ 280-תקני כוח אדם חדשים
להשלמת הפער בין התקן למצבה שהיה קיים במערך.

z

zבמהלך השנים  2012-2011הועברו בתקציב ,על שינוייו ,למשרד לביטחון הפנים  305מיליון ש"ח ,אשר הופנו
לרכישת כבאיות חדשות ,להקמת מלאי אסטרטגי של חומר מעקב בעירה ,לציוד מיגון אישי ויחידתי ,למימון
תוספת כוח אדם ,להרחבת בית הספר לכבאות ,למימון חלק מתכנית הפרישה לכבאים ותיקים ועוד.

z

zהוקמה טייסת חדשה לכיבוי אש אווירי וברשותה שמונה מטוסים חכורים ,באחריות משרד הביטחון.

z

zהוקם מרכז לשליטה ארצי שתפקידו לרכז את הטיפול באירועי שרפה וחירום משמעותיים.

הקמת הרשות עברה בקריאה שלישית ביום  25ביולי  2012במסגרת חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה התשע"ב.2012-
הרשות החלה לפעול ביום  8בפברואר .2013
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