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היערכות� של הרשויות המקומיות לשרפות 

 ותפקוד� בעת השרפה בכרמל

 

 

 תקציר

על הרשות המקומית לספק לתושביה את כלל , כבעת שגרה, בעתות חירו�
ובכלל זה מת� , ל אספקת� במגבלות ובתנאי� מיוחדי�השירותי� שהיא מופקדת ע

, מסירת מידע לציבור; טיפול באוכלוסייה נזקקת; שירותי� בסיסיי� לתושבי�
ביוב , מי�(אספקת שירותי� חיוניי� בתחומי ההנדסה והתשתיות ; הסברה ודוברות

 . ופינוי אוכלוסייה למרכזי פינוי) ובינוי

 אי עספי היישוב פרצה שרפה בפאתי,מותבשעות הצהריי� המוקד, 2.12.10�ב
 רוחות מזרחיות חזקות ליבו את האש ). השרפה�להל� (השוכ� על פסגת הר הכרמל 

ושמורת הטבע שבכרמל  הג� הלאומי כרמל לכיוו�נשאו אותה במהירות מערבה ו
 של  תושבי�17,000�כפונו מבתיה�  בארבעת ימי השרפה ). פארק הכרמל�להל� (

, המועצה המקומית עספייא: ומיות הגובלות בפארק הכרמלארבע רשויות מק
 השרפה כובתה סופית . המועצה האזורית חו% הכרמל ועיריות חיפה וטירת כרמל

בי� היתר בבתי מגורי�, ברכושפגעה ו  שגבתה מחיר כבד בנפש לאחר5.12.10�ב
1
 

 .מבני ציבורבו

 

 פעולות הביקורת

ו עיריות ר המדינה את הפעולות שעש בדק משרד מבק2011יוני �בחודשי� פברואר
המועצה האזורית חו% הכרמל והמועצות המקומיות עספייא , חיפה וטירת כרמל

 �את היערכות,  לש� מניעת שרפות) הרשויות המקומיות�להל� (כרמל �ודאליית אל
 כמו כ� נבדק . במהל' השרפה עצמה� ואת פעולותיה�את מער' החירו� שלה, לשרפה

 .המרכז לבריאות הנפש טירת כרמל וגבעת וולפסו�, רסיטת חיפהפינוי� של אוניב
איגוד ערי� ,  משטרת ישראל, משרד הבריאות,משרד הפני�בבדיקות השלמה נעשו 

שירותי (איגוד ערי� אזור חיפה , )א חדרה" כב�להל�  ()שירותי כבאות(אזור חדרה 
ות חירו� לאומית רש, )ר" פקע�להל� ( פיקוד העור% ,)א חיפה" כב�להל� ) (כבאות

 .וכ� בחלק מיישובי המועצה האזורית חו% הכרמל) ל" רח�להל� (

 

__________________ 

 . יחידות דיור נשרפו חלקית�173 יחידות דיור נשרפו כליל ו81, שות חירו� לאומיתרעל פי נתוני   1
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 עיקרי הממצאי�

 פעולות הרשויות המקומיות למניעת שרפות

י ת �א ע י נ מ ל ת  ו א ב כ ה י  ת ו ר י ש ת  ו א ר ו ה ע  ו צ י ב ל  ע ה  ד פ ק ה
ת ו פ ר  שירותי הכבאות ה� הגורמי� המקצועיי� האחראי� למניעת שרפות :ש

א חיפה אינו עור� ביקורות "נמצא כי כב. ויות המקומיותוכיבוי דלקות בתחו� הרש
א חדרה "כב; ביישובי� וברשויות שבתחו� אחריותו לבדיקת סדרי מניעת שרפות

א חיפה אינ� מפקחי� על תהלי� ההיערכות לשרפה של הרשויות המקומיות "וכב
הנמצאות בתחו� אחריות� ואינ� מוודאי� כי הרשויות המקומיות ביצעו את 

 . ות שניתנו על יד� למניעת שרפות בתחומ�ההורא

� י ב ש ו ת ל ט  ו ל י מ י  כ ר ד ו ה  ל צ ה ת  ו ח ו כ ל ה  ש י ג י  כ ר ד ת  ר ש כ  :ה
ביישובי� שנפגעו בשרפה יש שלושה כבישי גישה הנתוני� באחריות החברה 

וכ� דרכי� פנימיות באחריות ) צ" מע�להל� (מ "הלאומית לדרכי� בישראל בע
 . הרשויות המקומיות והיישובי�

721 הכבישי�בעת השרפה נחסמו : צ"רכי� שבאחריות מעחסימת הד
2

 ,7111
3

�672 ו
4 

ותירה את תושבי היישובי� ה החסימה. המשמשי� כבישי גישה ליישובי�
יש לדאוג אפוא להכשרת דרכי מילוט לתושבי� ודרכי ;  מילוטכיבלי דר האמורי�

 .גישה לכוחות ההצלה ביישובי� אלה

הדרכי� הפנימיות שבתחו� : ות המקומיותהכשרת דרכי גישה שבאחריות הרשוי
כרמל ועספייא ובחלק מיישובי המועצה �שיפוט� של המועצות המקומיות דאליית אל

רוב� צרות ואינ� מאפשרות , האזורית חו& הכרמל ה� באחריות הרשויות המקומיות
א "כב. קל וחומר של רכבי כיבוי והצלה, סטרית של כלי רכב פרטיי��תנועה דו
אול� הוראות , א חיפה דרשו מהיישובי� להכשיר דרכי� פנימיות נוספות"חדרה וכב

 .הדבר פג� ביכולת תפקוד כוחות הכיבוי בעת השרפה. אלה לא בוצעו

ה ד ר פ ה י  ס פ ת  ל י ל ס ו  � י צ ע  � ו ז י ,  החוק למניעת שרפות בשדות:ג
בי� , א חדרה קובעי�"א חיפה וכב"כב, והוראות נציבות כבאות ארצית, �1949י"התש
כי , נמצא. כי על הרשויות המקומיות להכשיר אזורי חי* ופסי הפרדת אש, היתר

הרשויות . הרשויות המקומיות אינ� מכשירות אזורי חי* ופסי הפרדת אש כמתחייב
חישו& ופינוי , כגו� דילול, ג� אינ� מבצעות בשטח שיפוט� פעולות למניעת דֵלקות

 .עשבייה

__________________ 

 גישה יחיד  נתיב משמש;הכביש החוצה את שמורת הכרמל ופארק הכרמל ממזרח למערב :721כביש   2
 .לגבעת וולפסו� ולמלו� יערות הכרמל, לקיבו� בית אור�

ניר עציו� ועי� הוד ולכפר הנוער ימי� ,  גישה יחיד ליישובי� עי� חוד נתיבשהכביש משמ :7111כביש   3
) פורדיס$כביש חיפה(לכיוו� חו" הכרמל הללו כביש זה מאפשר למלט אנשי� מהיישובי� . אורד
 .בלבד

הכביש משמש נתיב גישה יחיד אל תחו� שיפוט� של המועצות המקומיות עספייא : 672כביש   4
 $ כביש זה חוצה את שני היישובי� האלה ומאפשר מילוט תושבי� לשני כיווני� .כרמל$ודאליית אל

 .לכיוו� חיפה או לכיוו� אליקי�
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ה פ י ח ת  י י ר י הנמצאות בתחו� שיפוטה  אינה מבצעת במרבית החורשות :ע
וכ� אינה נוקטת פעולות , הכולל גיזו� וכריתת עצי� וענפי� יבשי�, טיפול יערני

�העירייה . לפינוי גז� או ריסוקו ולטיפול בעשבייה במטרה למנוע דלקות והתפשטות
לא נקטה פעולות ליצירת חי* וקטיעת רצ& הצמחייה הדליקה בי� שכונת דניה 

� . פארק הכרמל והוואדיות המיוערי� הגובלי� בה�ואוניברסיטת חיפה ובי

ל מ ר כ ה  & ו ח ת  י ר ו ז א ה ה  צ ע ו מ  לא דאגה שהיישובי� שבתחומה יבצעו :ה
 וייצרו א חדרה"כבבאופ� מלא דילול עצי� וניקיו� הצמחייה שבתחומ� על פי דרישת 

 .אזורי חי* בי� היישובי� ליער הסמו�

ה ש ע נ ה ל  ע ח  ו ק י פ ר  ד ע י ה ו ת  ל ו ס פ י  ר ת א ב ל  ו פ י ט ר  ד ע י  ה
� ה נמצאי� שני אתרי פסולת , כרמל� הועלה כי בישובי� עספייא ודאליית אל:ב

 : לא חוקיי� שהיוו מפגע תברואתי ומוקד לשרפה להל� פרטי�

ל א ת  י י ל א ד ת  י מ ו ק מ ה ה  צ ע ו מ ל�ה מ ר מערבית של � בשכונה הדרומית:כ
 דונ� והוא נמצא בגבולות �7כרמל שוכ� אתר פסולת לא חוקי ששטחו כ�דאליית אל

במש� שני� הוטמנו באתר זה אלפי טונות של פסולת מוצקה שגרמו . כרמלפארק ה
המועצה לא פעלה . פרצה שרפה באתר, �13.04.11ב, א& במהל� הביקורת. לשרפות

וזאת למרות צווי , להפסקת הטמנת האשפה באתר וא& לא דאגה לסילוק המפגעי�
 . בית משפט והנחיות המשרד להגנת הסביבה

פ ס ע ת  י מ ו ק מ ה ה  צ ע ו מ אה י  בכניסה המערבית ליישוב עספייא מכיוו� :י
חיפה נמצא אתר פסולת לא חוקי המשמש תושבי� וקבלני� להשלכת פסולת 

במרוצת .  דונ��5האתר נמצא בגבולות פארק הכרמל ומשתרע על פני כ. מוצקה
זאת א& שהמועצה הייתה מודעת . השני� פונו לאתר זה אלפי טונות של פסולת

י פסולת פירטיי� וחר& פסק די� מרשיע וההתראות והצווי� לסכנות הטמונות באתר
 . שהוצאו נגדה

א& שהמועצות המקומיות דלעיל והיחידה הסביבתית הר הכרמל
5

 היו מודעות 
א "לסכנות הטמונות באתרי� הפירטיי� הללו וחר& ההתראות והצווי� שהוציאו כב

 .עה� לא נקטו אמצעי� לסילוק המפג, חיפה והמשרד להגנת הסביבה

ש א י  ו ב י כ י  ז ר ב ו  � י מ ת  ר נ צ ת  נ ק ת א חיפה לא ער� ביקורות " כב:ה
שנתיות ולא הוציא הנחיות מפורטות בכל הקשור לתקינות רשת המי� ולברזי הכיבוי 

ספרי ברזי כיבוי האש שבידי . ברשויות המקומיות שבאחריותו כמתחייב מהתקנות
, 2005עודכנו בשנת א חדרה ומפות ברזי הכיבוי שנערכו על פיה� "א חיפה וכב"כב

 . את מספר ברזי הכיבוי בפועלפי� משק�אינו

אי� נתוני� באשר לתקינות רשת המי� וברזי , במרבית הרשויות המקומיות שנבדקו
�לרשויות האמורות א& לא היו נהלי� והוראות לתיקו� ותחזוקה של . הכיבוי בתחומ

__________________ 

 $ ומשרתת את שני היישובי� הדרוזיי� בכרמל 2000היחידה הסביבתית הר הכרמל הוקמה בשנת   5
תו של נושא יחידה זו הוקמה מתו) הבנת חשיבו. ואת הפארק הלאומי, כרמל ועספייא$דאליית אל

 תקני� אשר מתוקצבי� על ידי המשרד 3.5לצור) איוש היחידה אושרו . איכות הסביבה בהר הכרמל
המטרה העיקרית של היחידה היא החדרת המודעות לאיכות הסביבה וטיפול . להגנת הסביבה

 . במפגעי� סביבתיי� בתחו� שני היישובי�
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� של החלפת צנרת והטיפול בה� התבצע רק במקרי�, ברזי הכיבוי הדורשי� תיקו
 .ישנה או תקלה

א י י פ ס ע ת  י מ ו ק מ ה ה  צ ע ו מ  נמצא כי צנרת המי� שהתקינה המועצה :ה
מה שהביא אפוא , באזור השרפה הייתה עשויה מפלסטיק והונחה מעל הכביש

 .לשרפתה ולהפסקת אספקת המי�

ל מ ר כ ת  ר י ט ו ה  פ י ח ת  ו י ר י  לתאגיד המי� של עיריית חיפה ולעיריית :ע
הקשורי� בבדיקה של ברזי הכיבוי ובתחזוקת� כנדרש טירת כרמל אי� נהלי� 

דהיינו טיפול בתקלות , והטיפול בברזי� מתבצע בדר� של תחזוקת שבר, בתקנות
 .שמתגלות בשטח ובמהל� החלפת צנרת

ל מ ר כ ה  & ו ח ת  י ר ו ז א ה ה  צ ע ו מ יישובי המועצה לא מילאו את הוראות  :ה
קורות תקופתיות שהוא א חדרה במלוא� בעניי� התקנת ברזי כיבוי בעקבות בי"כב

 .�2010 ו2009ער� בה� בשני� 

 

 היערכות הרשויות המקומיות למצבי חירו�

ולכ� לא חלה על , במהל� השרפה בכרמל לא הכריזה הממשלה על מצב חירו�
) ח" מל�להל� (הרשויות המקומיות כל חובה להפעיל מער� משק לשעת חירו� 

לק מהרשויות המקומיות החליטו ח, ע� זאת). חללי�, סעד, פינוי(ח "ומער� פס
 .להפעיל מערכי� אלה בשל צרכי� שעלו במת� שירותי� מיוחדי�

� ו ר י ח ת  ע ש ל  � י ל ה נ ת  ע י ב  בתיק האב:ק
6

�ההיערכות ,  נקבעו דרכי הארגו
בי� היתר נקבע בו כי על המועצה . והתפקוד של הרשויות המקומיות בעת חירו�

�ת המקומיות עספייא ודאליית אלכי המועצו, נמצא. להכי� נוהלי חירו� פנימיי�
כרמל והמועצה האזורית חו& הכרמל לא קבעו לעצמ� נוהלי חירו� כמתחייב מתיקי 

הנהלי� שהיו ברשות� לא היו מעודכני� וחלק� א& לא התייחסו , מלבד זה. האב
לפעולות שבעלי תפקידי� ברשויות צריכי� לבצע בימי שגרה לקראת מצב חירו� 

 .כגו� השרפה בכרמל, ודתיעתידי וכ� באירוע נק

הרשויות המקומיות האמורות לא הפיצו את נוהלי החירו� לכל בעלי התפקידי� בעת 
ועקב כ� בעלי התפקידי� הללו לא פעלו על פי הנהלי� במהל� , חירו� כנדרש

 .השרפה

� ו ר י ח ת  ע ב  � י מ ת  ק פ ס של הרשות העליונה למי� " קונטרס מי�" ב:א
בעו בי� היתר דרכי הפעולה והנהלי� במצבי ח ארצי נק"בשעת חירו� ובמטה מל

כי אספקת המי� בעת חירו� לא , נמצא. חירו� בתחו� אספקת המי� בעת חירו�
בעיריית טירת כרמל ובמועצות . הוסדרה כנדרש על ידי הרשויות המקומיות

__________________ 

כלל המשימות בתיק מרוכזות . בעתות חירו�" נוהל הפעלה רשותי"תיק המשמש בסיס מנחה להכנת   6
, ח"הלי מלונ, החלטות ממשלה, תקנות, חוקי� לפיוזאת , של הרשות המוניציפליתוהאחריות 

 שריכז החלטות צוות ההיגוי לנושא תפקידי הרשות המקומית, משימות ההתגוננות של פיקוד העור"
 .האחרונות בשני� שהתגבשוהנהלי� המשותפי� וההסכמות ר וכלל "הפקע
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כרמל ועספייא קיי� מחסור מתמש� במלאי הצנרת �המקומיות דאליית אל
 .עקב היעדר מקו� אחסו� ראוי, ח"תחייב מנוהלי מלוהאביזרי� למי� ולביוב כמ

ה פ ר ש ה  � ל ה מ ב  � י מ ה ת  ק פ ס א ל  ו ה י במהל� השרפה אירעו  :נ
שיבושי� באספקת המי� אל היישובי� שבתחו� המועצה האזורית חו& הכרמל 

 .ובתוכ�

�ק ר ו א ת  י ב  * ו ב  לקיבו* לא היה גנרטור חירו� לגיבוי המשאבה המספקת :י
 זר� החשמל לקיבו*שנותק לאחר . י� של הקיבו*מי� מבֵרכת מקורות למגדל המ

לא הוזרמו וכתוצאה מכ� , לפעולהחשמלית משאבה ההפסיקה , מטעמי בטיחות
 .הוא התרוק�המי� של הקיבו* ו למגדל ת המי�מי� מברכ

ד ו ה  � י ע  � י נ מ א ה ר  פ �, כ ו י צ ע ר  י נ י  פ ו ת י ש ה ב  ש ו מ ר , ה פ כ
ד ו ח  � י ע ר  פ כ ה ו ד  ר ו א  � י מ י ר  ע ו נ תקה  במהל� אירוע השרפה נו:ה

לא הוזרמו מי� לברכת המי� בניר . אספקת החשמל ליישובי� אלו מטעמי בטיחות
שבמהלכ� נאלצו הכבאיות למלא מי� ,  שעות�10עציו� והיא הייתה ריקה במש� כ

מנקודות מילוי מרוחקות
7

 . דבר שגר� לבזבוז זמ� יקר, 

� ו ר י ח י  נ ס ח  הועלה כי בחלק מהרשויות שנבדקו לא הוקמו מחסני חירו� :מ
 : להל� הפרטי�. ובחלק� מחסני החירו� לא הכילו את כל הציוד הנדרש לשעת חירו�

א י י פ ס ע ת  י מ ו ק מ ה ה  צ ע ו מ  המועצה לא הקימה כלל מחס� חירו� :ה
 .ולמותר לציי� שהיא לא רכשה את הציוד והאביזרי� שהמחס� צרי� היה להכיל

ל א ת  י י ל א ד ת  י מ ו ק מ ה ה  צ ע ו מ ל�ה מ ר בזמ� השרפה לא היה במחס�  :כ
תאורות החירו� לא פעלו ומספר ערכות ,  של המועצה גנרטור חירו� תקי�החירו�

 .הקליטה שאוחסנו בו היה קט� מהנדרש

ל מ ר כ ת  ר י ט ת  י י ר י , מחס� החירו� של העירייה ממוק� במבנה יש� ורעוע :ע
במחס� מאוחסני� פריטי� . ושטחו קט� מלהכיל את כל הציוד הנדרש לשעת חירו�

 .ח"פסשוני� שאינ� שייכי� לציוד 

ה פ י ח ת  י י ר י בי� ,  היה קושי בניפוק ציוד ממחסני החירו� למרכזי הקליטה:ע
. היתר משו� שאמצעי התובלה שייכי� לאגפי� שוני� ומנוהלי� בידי גורמי� שוני�

לעבור דר� , בשל גודל�, משאיות שהובילו ציוד מהמחסני� למרכזי הקליטה התקשו
ו� א� תידרש לפעול בעת ובעונה אחת לעירייה אי� די צוותי חיר. רחובות מסוימי�

 .בכמה מוקדי התרחשות

ת ו מ ד ו ק ת  ו פ ר ש מ  � י ח ק ל ת  ק פ  א& שהרשויות המקומיות היו מודעות :ה
להמלצות הוועדות שהוקמו בעקבות שרפות קודמות
8

 ה� לא קיימו הלי� סדור 

__________________ 

הוקמו על ידי רשות , 6הממוקמות בכניסה ליער אתאטורק ובכניסה לכלא , נקודות המילוי לכבאיות  7
המי� בשיתו" המועצה האזורית חו" הכרמל כחלק מיישו� מסקנות צוות משות" למינהל המי� 

 .1998ונציבות כבאות והצלה שהוק� לאחר השרפה שפקדה את אזור ניר עציו� ועי� הוד בשנת 
וועדה לבירור נסיבות , $24.09.89ועדה שהוקמה בעקבות החלטת ועדת שרי� לאיכות הסביבה ב  8

 . בהרי הכרמל ובפארק קנדה$11.10.98$14.10.98הדלקות שאירעו ב
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משרד הפני� לא הנחה את הרשויות . לבחינת הפקת לקחי� מהשרפות שהיו בכרמל
 . להמלצות הוועדות שהוא בעצמו הקי�לנהוג בהתא�

י מ ו ק מ ש  א י  ו ב י כ  � ר ע מ ו  � ו ר י ח י  ת ו ו  בחלק מהיישובי� שבתחו� :צ
המועצה האזורית חו& הכרמל הוקמו צוותי חירו� יישוביי� ומער� כיבוי אש מקומי 

השתלבות� של צוותי� אלו באירוע . לצור� התמודדות מהירה באירוע מקומי
 . מת מער� שכזה ופעילות� היא חשובה ומועילההשרפה הוכיחה שקיי� הצור� בהק

 

 ניהול המאבק בשרפה ברשויות המקומיות 

 פועל מטה שבוהוא המקו� ) פ"מרהה �להל� (מרכז ההפעלה של הרשות המקומית 
  .החירו� של הרשות וממנו היא מנהלת את ענייניה בעתות חירו�

אינ� , ריית חיפהלמעט עי, מרכזי ההפעלה במרבית הרשויות המקומיות שנבדקו
בדרישות שנקבעו בתיק ערוכי� ומאורגני� לפעילות רציפה וממושכת ואינ� עומדי� 

עוד עלה כי במועצות המקומיות עספייא . האב ובהנחיות התכנו� של משרד הפני�
ובעת השרפה תאורות , כרמל לא היה בבנייני המועצות גנרטור לחירו��ודאליית אל

. שורת במועצות ומרכזיית הטלפוני� חדלו מלפעולהחירו� לא נדלקו ומערכת התק
 .למועצות א& לא היו אמצעי שליטה ובקרה שיאפשרו לגבש תמונת מצב עדכנית

לא ניהלו יומ� , מלבד עיריית חיפה, עוד עלה כי הרשויות המקומיות האמורות
� . אירועי� וסיכומי הערכות מצב כנדרש בתיקי האב ובנהלי� שלה

 

 ל ידי הרשויות המקומיות פינוי אוכלוסייה ע

היא רשות ייעודית הפועלת בשעת חירו� ) ח" פס�להל� (חללי� , סעד, רשות פינוי
ח ומנוהלת על ידי משרד הפני�"במסגרת מל

9
הרשויות המקומיות אחראיות . 

 .להיער� לפינוי ולקליטה של תושבי� בשעת חירו�

חלק . האוכלוסייהברשויות המקומיות שנבדקו נמצאו ליקויי� בביצוע פינוי 
 . מהרשויות לא היו ערוכות לקליטת המפוני� במרכזי הפינוי

ל מ ר כ ה  & ו ח ת  י ר ו ז א ה ה  צ ע ו מ במהל� השרפה פונו מיושביה� שישה  :ה
שני כפרי נוער , )מגדי� והחותרי�, עי� חוד, ניר עציו�, עי� הוד, בית אור�(יישובי� 

בס� הכול פונו ).  וניר עציו�יערות הכרמל(ושני בתי מלו� ) כפר סיטרי� וימי� אורד(
בחלק מהמקרי� נעשה הפינוי ביזמת המועצה  . תושבי��4,000בתחומי המועצה כ

 ובכמה יישובי� נוהל הפינוי על ידי צוות החירו� היישובי או גורמי� ביישוב עצמו

__________________ 

המרכז לשלטו� מקומי , משטרת ישראל, ל ופיקוד העור""צה, ח מיוצגי� משרדי ממשלה"בפס  9
ח את מער) הפינוי והקליטה של " הפני� מנחה באמצעות פסמשרד. והמועצה הלאומית להתנדבות

 .וכ� מתא� את פעילותו ומפקח עליו, האוכלוסייה ברמה הארצית וברמה המחוזית
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) �, י"בה� ג� אנשי צח,  תושבי��200כ, בניגוד להוראות המשטרה. )י" צח�להל
 . בכוח� מקרי� ניסתה המשטרה לפנותבכמה. סירבו להתפנות

ל מ ר כ ת  ר י ט ת  י י ר י  ע� התקדמות השרפה לכיוו� שכונות מגורי� בטירת :ע
החליטה משטרת ישראל, כרמל ובשל העש� הסמי�

10
 בתיאו� ע� ראש העירייה 

מאחר שמרכזי הפינוי והקליטה היו באזור אפו& .  תושבי��11,000לפנות מבתיה� כ
�ה לפתוח שלושה מרכזי פינוי חלופיי�החליט ראש העיריי, עש

11
אול� החלטה זו . 

ובשל כ� לא כיוונו כוחות המשטרה את , לא הובאה לידיעת כוחות המשטרה וההצלה
חלק מהמפוני� התפנו לחו& הי� , כ� למשל. המתפני� למרכזי הפינוי החלופיי�

נמצא כי לא . ושהו ש� שעות ארוכות ללא ידיעת אנשי העירייה ולכ� לא קיבלו סיוע
העירייה קבעה אמות מידה וכללי� בנוגע להכוונת האוכלוסייה המתפנה למרכזי 

העירייה ג� לא מינתה ממונה על ויסות המתפני� בי� שלושת . הפינוי החלופיי�
 .מרכזי הפינוי

א י י פ ס ע ת  י מ ו ק מ ה ה  צ ע ו מ  בשעות הראשונות של השרפה המועצה לא :ה
זי פינוי למטרה זו ולא הייתה לה לא פתחה מרכ, הייתה ערוכה לקליטת מפוני�

במועצה לא נמצאו . שליטה על הפניית המתפני� מבתיה� למקומות חלופיי�
�כמו כ� במועצה ובמחלקת . רשימות של משפחות המתפני� ולא נער� מעקב אחריה

הרווחה לא היו נוהלי חירו� ורשימות של בעלי תפקידי� שאמורי� לטפל בפינוי 
 .והיא טיפלה רק בתושבי� שפנו אליה וביקשו עזרה, אוכלוסייה באירוע חירו�

ה פ י ח ת  י י ר י  בנוהל העירוני לא הייתה הגדרה ברורה של הגור� האחראי :ע
נמצאו ליקויי� ביצירת קשר ע� מנהלי ; לקבלת החלטות במטה הפינוי והקליטה

בתיקי החירו� במחלקת כוח אד� של ; שעיכבו את גיוס� המהיר, מרכזי הקליטה
י� נתוני� מעודכני� על האנשי� האמורי� להפעיל את מרכזי הפינוי העירייה א

 .והקליטה

� ו ס פ ל ו ו ת  ע ב ג י  ו נ י הפינוי , על א& דרישת המשטרה לפנות את היישוב : פ
האנשי� שנשארו . הכולל שלו נעשה רק ביו� הראשו� לשרפה למש� כשעתיי� בלבד

לה ומשרד הפני� ביישוב ופעלו לכיבוי האש עשו זאת ללא תיאו� ע� גורמי ההצ
 . וסיכנו בכ� את חייה�

ה פ י ח ת  ט י ס ר ב י נ ו א י  ו נ י הנהלת האוניברסיטה החליטה לפנותה ללא : פ
שהנו ציר , חיפה�דבר שגרר עומסי תנועה כבדי� בציר עספייא, תיאו� ע� המשטרה

הדבר הפריע ; התנועה היחיד המאפשר יציאת כלי רכב משטח האוניברסיטה
טיפול בשרפה ויצר סכנה מוחשית לפגיעה בנפש לתנועת כוחות ההצלה בדרכ� ל

וברכוש
12

 . 

ל מ ר כ ת  ר י ט ש  פ נ ה ת  ו א י ר ב ל ז  כ ר מ ה י  ו נ י ביו� השרפה שהו במרכז : פ
 �41 חולי� ו228 �)  המרכז לבריאות הנפש�להל� (לבריאות הנפש טירת כרמל 

__________________ 

 .$1971א"התשל, ]נוסח חדש[על פי סמכותה בפקודת המשטרה   10

 ".מרכז הנוער"ו" מרכז הפעוט", "דגניה"בית הספר   11

 .גובל בשני צדיו בפארק הכרמל, הבאזור האוניברסיט, ציר הפינוי  12
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המטופלי� במרכז פונו למרכזי� רפואיי� חלופיי�. עובדי�
13

ומטופלי� שמצב� , 
 .ר שחרור שולחו למשפחותיה�הרפואי ִאפש

, כי משרד הבריאות טר� סיי� את כתיבת� של נוהלי פינוי לבתי חולי�, נמצא
 . ובכלל� למרכז לבריאות הנפש

�שוטרי� מתחנת המשטרה בטירת כרמל ; הוויסות בי� בתי החולי� נעשה ללא תכנו
המרכז הנחו אוטובוסי� של קווי שירות שנסעו בקרבת מקו� להסיע את המפוני� מ

בהיעדר הסדרי� ע� חברות הסעה . לבריאות הנפש למרכזי� רפואיי� חלופיי�
הייתה בעיה להעביר מטופלי� מהמחלקה הגריאטרית , להסעת המטופלי�

 . לאוטובוסי�

ט של המרכז "הקב(למשטרה היה קשר ישיר ע� המרכז לבריאות הנפש בלבד 
 עדכו� שוט& והעברת קשר שנדרש לש�, ולא ע� משרד הבריאות, )ומנהל המרכז
 . הערכות מצב

 

 טיפול הרשויות המקומיות במפוני� בעת השרפה 

ה ח ו ו ר ה י  ת ו ר י ש ת  ו ל ו ע  לעיריית טירת כרמל ולמועצות המקומיות :פ
כרמל לא היה מידע על אוכלוסיות בעלות צרכי� מיוחדי� �עספייא ודאליית אל

הועלו . הרווחהותושבי� הזקוקי� לסיוע בשעת חירו� אשר אינ� בטיפול מחלקת 
כגו� חוסר באנשי מקצוע בצוותי� הטיפוליי� , ליקויי� א& בפעולות עיריית חיפה

 .במטה החללי� ובצוות הודעה וליווי משפחות, במרכזי הקליטה

� י ב ד נ ת מ ת  ל ע פ   לעיריית טירת כרמל והמועצות המקומיות עספייא:ה
, להכוונת מתנדבי�אי� לשכה , כרמל אי� ועדה לתיאו� ארגו� ההתנדבות�ודאליית אל

במהל� האירוע לא . והנושא לא הוסדר בנוהלי החירו�, אי� מוקד מידע למתנדבי�
בעיריית טירת כרמל א& לא . תיעדו הרשויות הללו את חלוקת המצרכי� שנתרמו

בעירייה . למיי� ולנתב את המתנדבי� ואת התרומות, היה גו& שתפקידו היה לקלוט
 . של התרומותג� לא היה נוהל תיעוד ורישו� 

 

 העברת מידע לציבור 

י נ ו ר י ע ה ד  ק ו מ כרמל אי� מוקד � לרשויות המקומיות עספייא ודאליית אל:ה
עירוני

14
המוקדי� בעיריית טירת כרמל ובמועצה האזורית חו& הכרמל לא היו . 

מאחר שתשתית התקשורת הקיימת לא אפשרה , ערוכי� לתת מענה לפניות הרבות

__________________ 

, בנתניה" החלמה ונופש"למרכז , בחדרה" שער מנשה"למרכז הרפואי הממשלתי לבריאות הנפש   13
בפרדס חנה " שוה�"למרכז הגריאטרי , בבת י�" אברבנל"למרכז הרפואי הממשלתי לבריאות הנפש 
 .בעכו" מזרע"ולמרכז הרפואי הממשלתי לבריאות הנפש 

הסברה , מכלול המידע לציבור"האב על הרשויות המקומיות להפעיל במסגרת מטה החירו� לפי תיק   14
 ". ודוברות
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לא נער� תיעוד מסודר של כל פניות תושבי . � הקיימי�הוספת קווי טלפו� על הקווי
 .המתנדבי� ויתר הפוני�, כוחות ההצלה, המקו�

ר ו ב י צ ל ע  ד י מ ת  ר ב ע ה ל  � י ע צ מ לעיריית טירת כרמל ולמועצות : א
בימי . כרמל ועספייא אי� נוהל להעברת מידע לציבור בחירו��המקומיות דאליית אל

ולא באמצעי� ,  וכריזההשרפה השתמשו הרשויות לש� כ� במערכת שמע
) SMS(מערכת למשלוח מסרוני� , טכנולוגיי� כגו� אתר האינטרנט של הרשות

 . לפיכ� לא הגיע המידע לכל השכונות ביישובי� אלו. והודעות טלפוניות מוקלטות

היה נוהל חירו� שהתייחס בי� היתר להעברת מידע  למועצה האזורית חו& הכרמל
הדוברות  מכלול. ות לא פעל לפי הנוהל האמורא� בפועל מער� הדובר, לציבור
הוא לא היה מעודכ� בהפעלת מרכז המידע אול� בשל תקלות , פ הופעל"במרה

 . ועל כ� המידע שהועבר לדובר המועצה לא היה עדכני, ברציפות במתרחש בשטח

התקשורת והממשק בי� המוקד העירוני למרכזי , בעיריית חיפה זרימת המידע
קיי� צור� לפעול להעמקת שיתו& הפעולה בי� הרשויות . פורההפעלה טעונה שי

המקומיות לבי� תחנות הרדיו האזוריות להגברת השימוש בערו* תקשורת זה 
 .להעברת מידע חיוני

י ת ו ש ר ת  ו ר ב ו ד  � ר ע במועצה המקומית עספייא , בעיריית טירת כרמל: מ
, הלי� כתובי�כרמל לא היו מער� דוברות והסברה ונ�ובמועצה המקומית דאליית אל

. והקשר בי� אמצעי התקשורת ובי� המועצה התבצע בעיקר על ידי ראש הרשות עצמו
כמו כ� ברשויות אלה לא היו מסמכי� המתעדי� את ההודעות שפרסמו הרשויות 

בלא . ולא נוהל רישו� פנימי של בעלי התפקידי� שהופיעו בתקשורת, לתקשורת
י� שהעבירו את המידע ואיזה מידע אפשר לוודא מי ה� הגורמ�תיעוד כאמור אי
 .פרסמו הרשויות

במידע שהועבר לתושבי� במהל� השרפה היו דיווחי� סותרי� בכמה רשויות 
 . ולא בכל המקרי� תא� המידע את המצב בשטח, מקומיות

 

 שיתו� פעולה ע� משטרת ישראל בעת השרפה 

 י�נהלשני שיתו& הפעולה בי� המשטרה לרשויות המקומיות בעת חירו� מוסדר ב
נוהל טיפול משטרת ישראל באירוע דלקה:  של המשטרהי�פנימי

15
 ונוהל הפעלת 

קי�"חפ
16

)  �על   משטרת ישראל לא יידעה את הרשויות המקומיות).הנהלי� �להל
נציגי  לא הזמינה את �חשוב לא פחות  ו,האלו י�פנימיה י�הנהלשל  קיומ�

משו� כ� .  בעת השרפהק המשטרתי"חפהרשויות המקומיות השונות להשתת& ב
  המשטרתיק" לחפהרשות המקומיתפ "התעורר קושי בהעברת בקשות ממרה

�ק לא הגיעו באופ� סדיר "ההנחיות שנת� החפ, כמו כ�. ובקבלת מענה הול� לה
 . בשטחהמצבלא תמיד היו ברורות או תואמות את , וכאשר הגיעו, פ"למרה

__________________ 

 .$14.4.04מ, י באירוע דליקה"טיפול מ, 90.221.309נוהל   15

 . $14.10.07מ, י"קי� במ"הפעלת חפ, 90.221.020נוהל   16
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ק המשטרתי נפגעה " לחפותהרשויות המקומיפ "בשל התקשורת הלקויה בי� מרה
ובמקרי� , יכולת� של בעלי תפקידי� לנוע על הצירי� החסומי� באזור השרפה

עד , מסוימי� התקשורת הלקויה א& הביאה לידי עימותי� ע� השוטרי� במחסומי�
  .כדי איו� במעצר

 

 פעילות משרד הפני� במהל� השרפה בכרמל 

� של הרשויות המקומיות בעת משרד הפני� הוא הגו& הממלכתי האחראי לתפקוד
במהל� השרפה בכרמל הקי� . ותפקידו להנחות� כיצד להיער� לעת חירו�, שגרה

משרד הפני� באמצעות המינהל לשירותי חירו� מרכז הפעלה ארצי לניהול 
 �רוב פעולות המשרד בוצעו באמצעות מחוז חיפה אשר ליווה את השרפה . פעולותיו

 . ח המחוזי"כז פסבראשות הממונה עליו ובסיוע מר

בנהלי� שהיו במחוז חיפה של משרד הפני� חסרות הוראות בעניי� התארגנות 
ק לקיו� קשר ע� הרשויות המקומיות "כגו� הקמת חפ, המחוז במשבר בעת שגרה

 . ולעדכו� מטה המשרד והוספת כוח אד� לפי צורכי המחוז

 

 סיכו� והמלצות

חדלי� מהותיי� בפעולותיה� של הליקויי� שהועלו בדוח מצביעי� על כשלי� ומ
 .הרשויות המקומיות בכל הנוגע להיערכות� לשרפות ותפקוד� בעת השרפה בכרמל

שירותי הכבאות ומשרד הפני� נהגו בעצימת עיניי� ובמש� , הרשויות המקומיות
�על א& אחריות� , שני� לא פעלו למניעת שרפות וטיפול בסכנות הנשקפות מה

בי� היתר ה� לא פעלו . חומו ולפי סמכויותיו וחובותיוומחויבות� לכ� כל אחד בת
הכשרת דרכי� פנימיות וסלילת כבישי מילוט : לביצוע הפעולות ההכרחיות הללו

התקנת ברזי כיבוי וטיפול באתרי , טיפול בצמחייה והכשרת פסי חי*, לתושבי�
 .פסולת לא חוקיי�

צ לפעול "ג ומע"ו& רטשירותי הכבאות ומשרד הפני� בשית, על הרשויות המקומיות
ובה� סלילת דר� מילוט שתחבר את , לאלתר לקיו� הוראות הדי� למניעת שרפות

 . כרמל ויישובי המועצה האזורית חו& הכרמל�דאליית אל

בשיתו& משרד הפני� והמשרד , כרמל ועספייא�על המועצות המקומיות דאליית אל
� בתחומ� בהיות אתרי� לטפל ביד קשה באתרי הפסולת הלא חוקיי, להגנת הסביבה

 .אלה מוקדי� לשרפות חוזרות ונשנות

ל לפעול "ר ורח"פקע, משטרת ישראל, על הרשויות המקומיות בשיתו& משרד הפני�
כמו . לתיקו� הליקויי� שהועלו בנוגע להיערכות� למצבי חירו� כגו� השרפה בכרמל

ינוי פ, כ� על הרשויות המקומיות לפעול להקמה והפעלה של מרכזי הפעלה
העברת מידע לציבור ושיתו& הפעולה , טיפול שירותי הרווחה במפוני�, אוכלוסייה

 . ע� משרד הפני� ומשטרת ישראל
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להפיק לקחי� , בשיתו& שירותי הכבאות, על משרד הפני� והרשויות המקומיות
, מהממצאי� שהועלו וכ� מהמלצות של הוועדות שהוקמו בעקבות שרפות קודמות

כדי שבעתיד יהיו הרשויות ערוכות באופ� מיטבי , ור ושיטתיוליישמ� בהלי� סד
 .למצבי חירו� כגו� השרפה בכרמל

 

♦ 
 

 מבוא

על הרשות המקומית לספק לתושביה את כלל השירותי� שהיא , כבעת שגרה, בעתות חירו�
בכלל זה עליה לספק לתושבי� גישה למוצרי . מופקדת על אספקת� במגבלות ובתנאי� מיוחדי�

, מסירת מידע לציבור; טיפול באוכלוסייה נזקקת; ובה� מזו� ומי�, ירותי� בסיסיי�יסוד ולש
פינוי ; )ביוב ובינוי, מי�(שירותי� חיוניי� בתחומי ההנדסה והתשתיות ; הסברה ודוברות

 .17הפעלת מערכת החינו� בהתא� למדיניות הממשלה; אוכלוסייה למרכזי פינוי

ה בעתות חירו� ובטיפול במצבי משבר בעת שגרה כדי שרשות מקומית תוכל לעמוד במשימת
בי� היתר עליה . עליה להיער� לכ� ולפעול במכלול תחומי� בעוד מועד, כדוגמת השרפה בכרמל

לדאוג לקיומ� של האמצעי� הנחוצי� לפעילות בעתות חירו� ולהכשיר כוח אד� אשר יסייע בעת 
וראות ונהלי� שלה ושל גורמי� נוספי� כמו כ� על הרשות לקיי� ה. לתדרכו ולתרגל אותו, חירו�

 .18כגו� המשטרה ושירותי הכבאות, הפועלי� בשטח בעתות חירו�

עליה� תכנית חלה ו, שטחי� נרחבי� משטחי יערות הכרמל משמשי� ג� לאומי או שמורת טבע
הרשות לשמירת הטבע והגני� . 19"לאומי ושמורת טבע על הר הכרמל לג�"המתאר המקומית 

בהתא� לתפקידיה וסמכויותיה המוגדרי� , מנהלת את הג� הלאומי כרמל) ג" רט!ל� לה(הלאומיי� 
 .1998!ח"התשנ, אתרי� לאומיי� ואתרי הנצחה, שמורות טבע, בהוראות חוק גני� לאומיי�

מאות דונמי� לפחות חמש שכילו  15מה� , רבות שרפות ביערות הכרמל  פרצו2006!1974בשני� 
 . כל אחת20 דונמי�5,000! כוכילו 1998! ו1989בשני� בה� אירעו ש הגדולות ; כל אחתשל חורש

 השוכ� על פסגת הר אי עספי היישוב פרצה שרפה בפאתי,בשעות הצהריי� המוקדמות, 2.12.10!ב
 אלנשאו אותה במהירות מערבה ו רוחות מזרחיות חזקות ליבו את האש ). השרפה!להל� (הכרמל 

 במהל� ארבעת ימי השרפה ). פארק הכרמל!להל�  (ושמורת הטבע שבכרמלהג� הלאומי כרמל 
המועצה :  של ארבע רשויות מקומיות הגובלות בפארק הכרמל תושבי�17,000!פונו מבתיה� כ

השרפה כובתה . המועצה האזורית חו, הכרמל ועיריות חיפה וטירת כרמל, המקומית עספייא

__________________ 

ות ומוכנות הרשויות היערכ", 2010שנת , „ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ÁÂ, מבקר המדינה  17
 . 3�89' עמ, "המקומיות לעתות חירו�

אול� נוכח היק$ השרפה החליטו הרשויות , יצוי" כי במהל! השרפה בכרמל לא הוכרז על מצב חירו�  18
 .המקומיות להפעיל חלק מהמערכי� המיועדי� לשעת חירו�

 .1969 המאושרת משנת 566/תכנית ג  19
 �שריפות יער וחורש בכרמל ובהרי ירושלי� ",  ויטנברג ונע� גרינבאו�לאה, ד" מלקינסו", נעמה טסלר  20

 .157�165' עמ, )ÈÙ¯‚Â‡‚· ÌÈ˜ÙÂ‡ ,76) 2010‰, "תיעוד וניתוח דגמי� עיתיי�



 כשלי� ומסקנות,  מחדלי�
 2010 דצמבר 
השרפה בכרמל 

406 

מבני ב ו21י� היתר בבתי מגורי�ב,  ברכושפגעהשגבתה מחיר כבד בנפש ו לאחר 5.12.10!סופית ב
 . ציבור

נבחר (ראש עיריית חיפה , מר יונה יהב: ראשי הרשויות האלה) ועדיי� מכהני�(בזמ� השרפה כיהנו 
ראש , מר כרמל סלע; )2009נבחר בינואר (ראש עיריית טירת כרמל , מר אריה טל; )2003ביוני 

ראש המועצה , רמל נסראלדי�מר כ; )2004נבחר בפברואר (המועצה האזורית חו, הכרמל 
ראש המועצה המקומית עספייא , יה כיו,'מר וג; )2009נבחר בינואר (המקומית דאליית אל כרמל 

 .הממונה על מחוז חיפה במשרד הפני� הוא מר יוס, משלב). 2009נבחר בספטמבר (

ירת ו עיריות חיפה וט בדק משרד מבקר המדינה את הפעולות שעש2011יוני !בחודשי� פברואר
 !להל� (כרמל !המועצה האזורית חו, הכרמל והמועצות המקומיות עספייא ודאליית אל, כרמל

 ואת �את מער� החירו� שלה,  לשרפה�את היערכות,  לש� מניעת שרפות)הרשויות המקומיות
המרכז לבריאות ,  כמו כ� נבדק פינוי� של אוניברסיטת חיפה. במהל� השרפה עצמה�פעולותיה

 , משרד הבריאות,משרד הפני�ב בדיקות השלמה נעשו .ל והיישוב גבעת וולפסו�הנפש טירת כרמ
איגוד ערי� אזור , )א חדרה" כב!להל�  ()שירותי כבאות(איגוד ערי� אזור חדרה , משטרת ישראל

רשות חירו� לאומית , )ר" פקע!להל� ( פיקוד העור, ,)א חיפה" כב!להל� ) (שירותי כבאות(חיפה 
 .� בחלק מיישובי המועצה האזורית חו, הכרמלוכ) ל" רח!להל� (

 

 

 פעולות הרשויות המקומיות למניעת שרפות

 סמכויותיה� וחובותיה� של הרשויות המקומיות למניעה ולצמצו� 

 של נזקי שרפות 

בי� יתר חובותיה של , נקבע, ) פקודת העיריות!להל� ] (נוסח חדש[ לפקודת העיריות 248בסעי, 
קי� ולקיי� מכשירי� לכיבוי דלקות וכלי� אחרי� לש� בטיחות ושימוש כי עליה להת, עירייה

 . וכ� להסדיר את השימוש במי� לכיבוי דלקה, במקרה של דלקה

 צו המועצות !להל�  (1958!ח"התשי, )מועצות אזוריות(בצו המועצות המקומיות  )א(63סעי, 
סדרי� כדי למנוע דלקות בתחומה  לקבוע  אזוריתעל מועצה, בי� יתר תפקידיהקובע כי , )האזוריות
בעלי� , לאחוז באמצעי� לעשות זאת ולחייב תושבי�, להטיל איסורי� והגבלות בעניי�, ולכבות�

 בעניי� מפעלי המי� שהוקמו בידי המועצה; ומחזיקי� לאחוז באמצעי� שיאפשרו לה� לעשות כ�
 מי� ספקת אהסדירל על המועצה כי,  נקבע, מי� בתחומהספקת או גו, אחר לש� אהאזורית

 .ציבוריי� על ידי ברזי מי�

, ) צו המועצות המקומיות!להל�  (1950!א"התשי, )א(לצו המועצות המקומיות ) 8(146בסעי, 
לפי הצו תפקידה של מועצה מקומית . נקבעה בי� היתר חובתה של מועצה מקומית למנוע דֵלקות

 .ת לספק בעת רגיעהבעתות חירו� לספק לתושבי� את כלל השירותי� שהיא מחויב

__________________ 

 . יחידות דיור נשרפו חלקית�173 יחידות דיור נשרפו כליל ו81, שות חירו� לאומיתרעל פי נתוני   21
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, בי� היתר, נקבעו, ) חוק מניעת שרפות!להל�  (194922!י"התש, בחוק למניעת שרפות בשדות
וכ� נקבעו הוראות לניקוי , איסורי� על שרפת צמחי� וחומרי� והשלכת דברי� בוערי� בשדות

 .יצירת קווי בידוד וביצוע פעולות אחרות למניעת שרפות, דרכי� ושטחי�

" רשות כבאות"מגדיר , ) חוק שירותי כבאות!להל�  (1959!ט"התשי, כבאותחוק שירותי ה
לגבי "ו"  אותו איגוד ערי�!לגבי תחו� איגוד ערי� ששירותי כבאות כלולי� בתפקידיו : "כדלהל�

 בחוק 2סעי, ".  אותה רשות מקומית!תחו� רשות מקומית שאינה מאוגדת באיגוד ערי� כאמור 
ת להבטיח את שירותי הכבאות לכיבוי דליקות בתחומה ולמניעת רשות כבאות חייב"קובע כי 

 ".וכ� להצלת נפש ורכוש, דליקות או התפשטות� של דליקות לתחומה או מעבר לתחומה

,  לחוק שירותי כבאות קובע כי לש� מילוי תפקידה זה חייבת הרשות בי� היתר להבטיח4סעי, 
 בכפו, !וכ� חייבת לקבוע ; ות ולכיבוי�לקיי� ולתא� את כל הסידורי� הדרושי� למניעת דלק

וכ� בבנייני� , בי� ציבוריי� ובי� פרטיי�,  סידורי כבאות במוסדות ובמפעלי�!לתקנות בנושא 
לפקח על ציוד� ולתא� את סידורי הכבאות כאמור ע� סידורי הכבאות של רשות , גבוהי�

 .הכבאות

, 4 סידורי כבאות שנקבעו לפי סעי, המפר"חוק שירותי כבאות כולל ג� סעי, עונשי הקובע כי 
המסרב להעמיד לרשות מפקד או , הנמנע מלהציב אמצעי כיבוי או מתרשל בהחזקת� התקינה

או העובר על הוראה מהתקנות שהותקנו לפי חוק ... קצי� משטרה ציוד או חמרי� לכיבוי דליקות
 ". לירות1,000 מאסר ששה חדשי� או קנס !דינו , זה

, בי� היתר, ות להורות על התקנת אמצעי כיבוי מצויה ג� בחוקי עזר המותקני�סמכות רשות הכבא
רשאי� רשות מקומית או איגוד ערי� ששירותי : " לחוק שירותי כבאות הקובע37מכוח סעי, 

להתקי� חוקי עזר לביצוע תפקידיה� או למילוי חובותיה� לפי חוק , כבאות ה� בתחו� תפקידיו
 ".זה

קובע כי , 1978!ט"התשל, )סמכויות מפקד שירותי הכבאות(ירותי הכבאות בתקנות ש) 13(2סעי, 
על פי צו איגודי ". מפקד שירותי הכבאות יהיה בעל סמכות מקצועית במרחב רשות הכבאות"

, א חדרה"כב בתחו�  האזורית חו, הכרמלנכללת המועצה, 1961!א"התשכ, )כבאות שירותי(ערי� 
כרמל נכללות בתחו� !ות המקומיות עספייא ודאליית אלוהעיריות חיפה וטירת כרמל והמועצ

 .א חיפה"כב

חובותיה� וסמכויותיה� של הרשויות המקומיות ושירותי הכבאות בנוגע למניעת , כאמור לעיל
להל� עיקרי הממצאי� שעלו בביקורת לגבי פעולותיה� של . שרפות נקבעו במספר חוקי� ובתקנות

 .מניעת שרפותהרשויות המקומיות ושירותי הכבאות ל

 

 

 הקפדה על ביצוע הוראות שירותי הכבאות למניעת שרפות �אי

 !להל�  (23 שלח סג� מפקח כבאות ראשי בנציבות כבאות והצלה שבמשרד הפני�2000בנובמבר 
מניעת שריפות יער בממשק "לראשי המועצות המקומיות והאזוריות הוראות בנושא ) סג� המפקח

__________________ 

 .כביש ודר��צדי,  מטע,ג�, יער,  כולל חורשה�" שדה"  22

הועברה נציבות כבאות והצלה לאחריות המשרד , 9.1.11 מיו� 2699על פי החלטת הממשלה מספר   23
 .לביטחו� פני�
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 שלח סג� המפקח לראשי המועצות האזוריות 2004בפברואר ". י�שבי� היער לישובי� ולבתי מגור
המעדכ� , " עקרונות!בטיחות וכיבוי אש בישובי� שבשטחי המועצות האזוריות "מכתב שכותרתו 

במכתב צוי� כי ההוראות מועברות למועצות האזוריות . 2000את ההוראות שהוציא בשנת 
 ".בי� שבמועצות האזוריותלביצוע לאלתר לצור� הגברת מניעת דליקות בישו"

הרשויות " להאיר את עיֵני", כלשונו,  מסמ� שנועד2010! ו2008א חיפה הפי2 בשני� "כב
. המקומיות החברות באיגוד הערי� ולסייע לה� להיער� למניעת דלקות וכיבוי� לקראת הקי2

, רטות וה� מפ2004ההוראות זהות לאלה שפורטו במכתבו של סג� מפקח כבאות ראשי מפברואר 
, החובה ליצור פסי בידוד, את ציוד כיבוי האש החייב להימצא בידי הרשות המקומית, בי� היתר

החובה לדאוג לאספקת מי� , התקנת ברזי כיבוי אש, הכנת צוותי� להתמודדות ע� אירוע שרפה
 .תקינה לכיבוי אש ועוד

בטיחות "רתו  מסמ� שכות האזורית חו, הכרמללמועצה 24א חדרה שולח מדי שנה בשנה"כב
 נשלח לכל אחד מהיישובי�  א,מסמ�ה". וכיבוי אש בישובי� בשטחי המועצות האזוריות

 ".בטיחות וכיבוי אש בשטח הישוב" האזורית חו, הכרמל תחת הכותרת שבתחו� המועצה
 נוס, על כ� .2004מפברואר מפקח הלאלה שפורטו במכתבו של סג� זהות במסמ� זה שהוראות ה

 הביקורת !להל� " (ביקורת תקופתית לבדיקת סדרי מניעת דליקות"בכל שנה א חדרה "עור� כב
ובעקבותיה הוא שולח מכתב לכל מזכיר יישוב ובו , בכל אחד מיישובי המועצה) התקופתית

 .הוראות שעל היישוב לבצע

א חיפה אינו עור� כלל ביקורות ביישובי� וברשויות שבתחו� אחריותו לבדיקת "נמצא כי כב
א חיפה אינ� מפקחי� על תהלי� "א חדרה וכב"עוד נמצא כי כב.  למניעת שרפותההיערכות

ה� אינ� מוודאי� שהרשויות . ההיערכות לשרפה של הרשויות המקומיות החברות באיגוד
אינ� מפקחי� על ביצוע ההוראות על יד� ואינ� , המקומיות קיבלו את המסמכי� שנשלחו אליה�

 .ת בתחומ� ונערכו להתמודדות ע� שרפות העלולות להתרחשמוודאי� כי ה� פעלו למניעת שרפו

) א חדרה" תשובת כב!להל�  (2011 מספטמבר מבקר המדינהא חדרה למשרד "בתשובת מפקד כב
. לוודא אחר מילוי הוראות דוח הביקורת] א חדרה"של כב[אי� ביכולתו "צוי� בי� היתר כי 

וק בעצמ� ואי� להטיל זאת לפתחו של היישובי� שלא ביצעו את הוראות הכבאות הפרו את הח
 ".השירות

) א חיפה" תשובת כב!להל�  (2011 מספטמבר מבקר המדינהא חיפה למשרד "בתשובת מפקד כב
כאמור נשלחי� מכתבי� אל גורמי הרשויות המקומיות שבה� גורמי� "נאמר בי� היתר כי 

ת לכפות עליה� סידורי א� לצערנו בתחו� זה כנגד הרשויות אי� לנו סמכות מעשי, מקצועיי�
 ".כבאות מעבר לרצו� הטוב

 „¯˘Ó‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó·ÎÏ ¯ÈÚÓ "·ÎÏÂ ‰¯„Á ‡" Ì˙·ÂÁ È„È ÌÈ‡ˆÂÈ Ì�È‡ Ì‰ ÈÎ ‰ÙÈÁ ‡
ÔÈÂ·ÈÎÂ ˙Â˜Ï„ ˙ÚÈ�ÓÏ Ì˙ÂÈ¯Á‡ ÌÂÁ˙·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙Â‡¯Â‰ Ô˙Ó· , ˙ÏËÂÓÂ

Ô˙ÙÈÎ‡Ï ÌÈÚˆÓ‡ ˙ËÈ˜�Â ˙Â‡¯Â‰‰ ÚÂˆÈ· ÏÚ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰ Ì‰ÈÏÚ . ˙Ú„Ï
·Î „˜ÙÓ ÏÚ ‰È‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ‡ÏÂ ˙ÂÎÓÒ‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ ˙¯„Ò‰Ï ÏÂÚÙÏ ‰ÙÈÁ ‡

· ˜Ù˙Ò‰Ï"·ÂË‰ ÔÂˆ¯ "˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘. 

 

__________________ 

 .2010המסמ� האחרו� נשלח באפריל   24
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  הכשרת דרכי גישה לכוחות הצלה ודרכי מילוט לתושבי�

 שנפגעו בשרפה יש שלושה כבישי גישה הנתוני� באחריות החברה הלאומית לדרכי� ליישובי�
להל� . וכ� דרכי� פנימיות באחריות הרשויות המקומיות והיישובי�) צ" מע!להל� (מ "בישראל בע

 :פירוט

1 . Ú Ó  ˙ Â È ¯ Á ‡ · ˘  Ì È Î ¯ „ הכביש חוצה את שמורת הכרמל  :721כביש  :25ˆ"‰
לגבעת וולפסו� ולמלו� ,  גישה יחיד לקיבו2 בית אור� נתיבמשמשוופארק הכרמל ממזרח למערב 

 לכיוו� רכס הכרמל !לשני כיווני� אלה  מקומותלמלט אנשי� מכביש זה מאפשר . יערות הכרמל
 ).פורדיס!כביש חיפה(או לכיוו� חו, הכרמל ) עספייא!כביש חיפה(

ניר עציו� ועי� הוד ולכפר הנוער ,  גישה יחיד ליישובי� עי� חוד נתיבהכביש משמש :7111כביש 
!כביש חיפה(� חו, הכרמל לכיווהללו כביש זה מאפשר למלט אנשי� מהיישובי� . ימי� אורד

!אל דאלייתל 7111המקשרת את כביש , לא סלולה" דר� יער"על כ� קיימת נוס,  .בלבד) פורדיס
 .ובעת חירו� אפשר להשתמש בה כדי למלט אנשי� כרמל

הכביש משמש נתיב גישה יחיד אל תחו� שיפוט� של המועצות המקומיות עספייא : 672כביש 
 !וצה את שני היישובי� האלה ומאפשר מילוט תושבי� לשני כיווני� כביש זה ח; כרמל!ודאליית אל

 .לכיוו� חיפה או לכיוו� אליקי�

, מפותלי� ובחלקי� רבי� א, מחוסרי שוליי�, צרי�לעיל   האמורי�הכבישי�הועלה כי שלושת 
מאחר . כיוונית של כלי רכב כבדי� כגו� כבאיות ואוטובוסי�!ואינ� מאפשרי� תנועה מהירה ודו

חסימת כבישי� אלה בעת שרפה מותירה את תושבי , כל כביש כאמור הוא נתיב גישה יחידש
ולפיכ� קיימת חשיבות רבה להכשיר דרכי מילוט נוספות , היישובי� האמורי� בלי דר� מילוט

 .לתושבי� ודרכי גישה לכוחות ההצלה

נסללה לצורכי  , כאמור לעיל7111כרמל לכביש !המקשרת את דאליית אל" דר� היער"נמצא כי 
אינה מאספלט והיא צרה ומשובשת ולפיכ� אינה מאפשרת פינוי אוכלוסייה מהיר וחלק , ותחקלא

 .בה בעתות חירו� כגו� שרפה לנסוע מהכבאיות אינ� יכולות

 במשרד הפני� למועצה המקומית דאליית  ממונה המחוזהועלה כי בעקבות השרפה בכרמל אישר
 . מילוטכבישככביש זה כרמל להכשיר !אל

 נאמר כי מבקר המדינה למשרד 2011כרמל מספטמבר !בתשובת המועצה המקומית דאליית אל
פנה ראש המועצה למשרד , מאחר שמדובר בשטח שאינו בתחו� השיפוט של המועצה המקומית

. ג וביקש מה� להכשיר את הדר� האמורה כדר� מילוט מוסדרת"למשרד התחבורה ולרט, הפני�
 .כי השרפה שוב הוכיחה את נחיצות דר� המילוטעוד ציינה המועצה 

 ÌÈÎ¯„‰ ËÂÚÈÓÂ ¯ÚÈÏ ˙ÂÎÈÓÒ· ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ ˙Â‡ˆÓÈ‰ ÁÎÂ� ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÌÈ·˘Â˙‰ ËÂÏÈÓÏÂ ‰Ïˆ‰ ˙ÂÁÂÎ ˙ÏÚÙ‰Ï ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ ‰·ÂÁ , ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘

Ë¯ ÛÂ˙È˘· ÌÈ�Ù‰ „¯˘ÓÂ"ÚÓÂ ‚"˙ÂÎÓÒ ÈÙ ÏÚÂ ÂÓÂÁ˙· „Á‡ ÏÎ ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ ˆ Â
˙ÂÙ¯˘ ˙ÚÈ�ÓÏ ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰ ÌÂÈ˜Ï Â˙·ÂÁÂ , ˙ÈÈÏ‡„ ˙‡ ¯·Á˙˘ ËÂÏÈÓ Í¯„ ˙ÏÈÏÒ Ô‰·Â

Ï‡-ÏÓ¯Î‰ ÛÂÁ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ È·Â˘ÈÈÂ ÏÓ¯Î . 

__________________ 

 .000.'עמ, בשער השלישי, ראו ג� בפרק על הטיפול במניעת שרפות יער וחורש  25



 כשלי� ומסקנות,  מחדלי�� 2010 דצמבר �השרפה בכרמל 

410 

2. ˙ Â È Ó Â ˜ Ó ‰  ˙ Â È Â ˘ ¯ ‰  ˙ Â È ¯ Á ‡ · ˘  ‰ ˘ È ‚  È Î ¯  ועדה שהוקמה בעקבות :„
 הגישה)  הוועדה לבירור נסיבות השרפה בכרמל!להל�  (199826הדלקות שאירעו באוקטובר 

הוועדה קבעה כי הדרכי� ביישובי� של . בנובמבר אותה שנה את מסקנותיה והמלצותיה בנושא
חלק� , כרמל ועספייא ה� צרות!המועצה האזורית חו, הכרמל ובמועצות המקומיות דאליית אל

הדבר עלול להיות סכנה של ממש . וה� אינ� מאפשרות כניסה של יותר מכבאית אחת, ללא מוצא
 .�לתושבי� המתפני

והעיר על חומרת הדבר למועצה ,  כי המלצות הוועדה לא יושמו27 ציי� מבקר המדינה2003בשנת 
 .האזורית חו, הכרמל וליישובי� שבתחומה הגובלי� ביערות או נמצאי� בסמיכות אליה�

ג� בביקורת הנוכחית נמצא כי הדרכי� הפנימיות בחלק מהיישובי� אינ� מאפשרות גישה לכוחות 
א חיפה דרשו מהיישובי� להכשיר דרכי� "א חדרה וכב"כב, כאמור.  לתושבי�ההצלה ומילוט

.  דבר שפג� ביכולת תפקוד כוחות הכיבוי בעת השרפה!אול� הוראות אלה לא בוצעו , פנימיות
 :להל� דוגמאות

Ï Ó ¯ Î ‰  Û Â Á  ˙ È ¯ Â Ê ‡ ‰  ‰ ˆ Ú Â Ó המושב (שלה יישובי� מה  בחלקהדרכי� הפנימיות :‰
, �בעת הקמת  שהיו נהוגי�תקני� על פי הסללו נ)ני� עי� הודכפר האמ, השיתופי ניר עציו�

קל , סטרית של כלי רכב פרטיי�!וברוב� אינ� מאפשרות תנועה דו,  ה� צרות;50!בראשית שנות ה
 נמצא כי הדרכי� הללו לא הוכשרו כדרכי גישה לכוחות ההצלה .וחומר של רכבי כיבוי והצלה

 .ולמילוט לתושבי�

‡ „  ˙ Â È Ó Â ˜ Ó ‰  ˙ Â ˆ Ú Â Ó ‰Ï ‡  ˙ È È Ï-‡ È È Ù Ò Ú Â  Ï Ó ¯ Î: ג� ביישובי� אלו 
קל וחומר של רכבי , סטרית של כלי רכב פרטיי�!רוב� אינ� מאפשרות תנועה דו, הדרכי� צרות
ג� הכביש המוביל לאזור השרפה בעספייא הוא כביש צר ברוב  בבדיקה נמצא כי. כיבוי והצלה

עוד נמצא כי המועצה המקומית . ועל כ� הנגישות של הכבאית לאזור השרפה הייתה קשה, חלקיו
שתי . עספייא לא הכינה דר� מוסדרת לגישה לכוחות ההצלה ולמילוט לתושבי המקו� לעת חירו�

 הביעו תמימות דעי� באשר לתשתית הכבישי� הקיימת 2011המועצות בתשובותיה� מספטמבר 
! דאליית אלהמועצה המקומית. ומסרו כי היא צרה ומהווה מוקד סיכו� ה� בשגרה וה� בחירו�

ג מתנגדת לסלילת הכביש וכי השטח הלא סלול הנו מחו2 לתחו� שיפוט "כרמל מסרה כי רט
המועצה המקומית עספייא . המועצה ולכ� בהיותו שטח גלילי הוא מחייב הסכמת משרד הפני�

מסרה כי אי� באפשרותה התקציבית להסדיר את הכבישי� שבאחריותה וכי היא מקבלת על עצמה 
תו, משרד הפני� להכשרת כבישי גישה לכוחות ההצלה ומילוט לתושבי� א� משרד לפעול בשי

 .צ יישאו באחריות התקציבית לכ�"התחבורה ומע, האוצר

Ï Ó ¯ Î  ˙ ¯ È Ë  ˙ È È ¯ È Ú: הבדיקה העלתה כי ברחוב יפה נו, העובר בשכונה שגובלת בפארק 
א� יידרשו ,  השכונההכרמל אי� מעבר חופשי לכלי רכב של כוחות ההצלה ולכלי הרכב של תושבי

 .להתפנות פינוי חירו�

ובי� ,  במשרד הפני� במחוז חיפה דיו� להפקת לקחי�2010בעקבות השרפה התקיי� בדצמבר 
 .היתר צוי� שיש להכשיר את הרחוב לשמש ציר פינוי בשעת חירו�

__________________ 

חקירת ( לתקנות שירותי הכבאות 3הוא שמינה ועדה זו מכוח תקנה , אליהו סוויסה, שר הפני� דאז  26
 .�1972ב"התשל, )דליקה וגורמיה

מניעת ", ·‡ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ÁÂ„ ,‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ·Â ÌÈ„Â‚È, מבקר המדינה  27
 .87�143' עמ, 2003שנת , "וכיבוי אש דלקות
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 כי בימי� אלה שוקדת העירייה בשיתו, משרד מבקר המדינהמהנדס העיר מסר לנציג משרד 
 .כדי להתאימו ולהכשירו לשמש ציר פינוי בשעת חירו�, ורה על תכנית לפיתוח הרחובהתחב

‰Ù¯˘‰ „ÚÂÓ „Ú ÈÎ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , Ì‡˙‰· ÂÏÚÙ ‡Ï
 ¯·Ó·Â�Ó ÏÓ¯Î· ‰Ù¯˘‰ ˙Â·ÈÒ� ¯Â¯È·Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰Ï1998·Î ˙Â‡¯Â‰ÏÂ " ‰¯„Á ‡

·ÎÂ"˘‡ ÈÂ·ÈÎÏ ‰˘È‚ ÈÎ¯„ ˙¯˘Î‰Ï ‰ÙÈÁ ‡ÌÎÂ˙·Â ÌÈ�Â˘‰ ÌÈ·Â˘ÈÈÏ ·È·ÒÓ . 

·ÎÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"·ÎÏÂ ‰¯„Á ‡" Ì˙·ÂÁ È„È ÌÈ‡ˆÂÈ Ì‰ ÔÈ‡ ÈÎ ‰ÙÈÁ ‡
‰Ïˆ‰‰ ˙ÂÁÂÎÏ ‰˘È‚ ÈÎ¯„Â ÌÈ·˘Â˙Ï ËÂÏÈÓ ÈÎ¯„ ˙¯˘Î‰Ï ˙Â‡¯Â‰ Ô˙Ó· , ˙ÏËÂÓÂ

Ì‰È˙Â‡¯Â‰ ˙ÙÈÎ‡Ï ÌÈÚˆÓ‡ ˙ËÈ˜�Â ÚÂˆÈ·‰ ÏÚ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰ Ì‰ÈÏÚ , ÏÏÎ·Â
‰Ï Û‡ ‰Ê˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È�ÙÏ ÔÂ„�· ÚÈ¯˙ ,ÌÈ�Ù‰ „¯˘ÓÂ ÌÈ·Â˘ÈÈ‰. 

 „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ,ÚÓ ÛÂ˙È˘· ÏÂÚÙÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ"ˆ ,Ë¯" „¯˘ÓÂ ‚
 ‰Ïˆ‰ ˙ÂÁÂÎÏ ‰˘È‚ È˘È·Î ˙¯˘Î‰Ï Â˙·ÂÁÂ Â˙ÂÎÓÒ ÈÙ ÏÚÂ ÂÓÂÁ˙· „Á‡ ÏÎ ÌÈ�Ù‰

 „ÁÂÈÓ·Â ÌÂ¯ÈÁ ÚÂ¯È‡ ˙Ú· Ì˙Â‡ Â˘Ó˘È˘ ÌÈ·˘Â˙Ï ËÂÏÈÓ ÈÎ¯„Â ÈÂ�ÈÙ ˘¯„�˘Î
ÌÈ·˘Â˙. 

 

  גיזו� עצי� וסלילת פסי הפרדה בסמו� ליער

א "א חיפה וכב"כב, והוראות נציבות כבאות ארצית, 1949!י"התש, החוק למניעת שרפות בשדות
 . כי על הרשויות המקומיות להכשיר אזורי חי2 ופסי הפרדת אש, בי� היתר, חדרה קובעי�

. אורני� ואלוני�עצי ופי� גדולי� מאוד של יער צפו, ובו אזור יערות הכרמל מתאפיי� בשטחי� רצ
כ� השטח דליק מאוד בשל ו, ברבי� מהשטחי� צומחי� שיחי� ועשבי� בי� העצי� ובשולי היער

 יישובי� ושכונות מגורי� הנמצאי� בסמו� לאזורי� מיוערי� נמצאי� .בתנאי מזג אוויר מסוימי�
 .אפוא בסכנה בעת שרפה

 כי נית� 1990 קבעה בהמלצותיה שניתנו כבר בשנת 28שיקו� ופיתוח הכרמלהוועדה המקצועית ל
בי� היתר באמצעות יצירת אזורי חי2 אשר יפרידו בי� , לפעול להגנת יערות הכרמל מפני שרפות

 .היער לבי� היישובי�

בביקורת עלה שהרשויות המקומיות ביצעו באופ� חלקי בלבד בשטח שיפוט� פעולות למניעת 
חישו, ופינוי עשבייה בהתא� לחוק מניעת שרפות ולהוראות נציבות כבאות , ו� דילולכג, דֵלקות
 .א חדרה"א חיפה וכב"כב, ארצית

עוד נמצא שהרשויות המקומיות אינ� מכשירות אזורי חי2 ופסי הפרדת אש בשטחי� המצויי� 
 . בתחו� שיפוט� לפי ההוראות האמורות

ה אינ� מוודאי� שהרשויות המקומיות שבאחריות� א חדר"א חיפה וכב"כמו כ� עלה בבדיקה שכב
א חיפה לא ער� ביקורות על מנת לבדוק את היערכות "כמו כ� כב. פועלות לפי הוראותיה�

א חדרה לא ניהל מעקב אחר "עוד נמצא כי כב. הרשויות המקומיות שבאחריותו למניעת שרפה

__________________ 

: סיכו� דיוני� והמלצות של הועדה בנושאי�", דוח הוועדה המקצועית לשיקו� ופיתוח הכרמל  28
 .1990ינואר , "שיקו� השטח השרו, והגנה מפני שרפות יער בעתיד
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ביקורת שער� במועצה האזורית לרבות תיקו� הליקויי� שהועלו בדוחות ה, ביצוע ההוראות שקבע
 :להל� דוגמאות. חו, הכרמל וביישוביה

‰ Ù È Á  ˙ È È ¯ È Ú : הבדיקה העלתה כי העירייה אינה מבצעת במרבית החורשות הנמצאות
וכ� אינה נוקטת פעולות , הכולל גיזו� וכריתת עצי� וענפי� יבשי�, בתחו� שיפוטה טיפול יערני

 .במטרה למנוע דלקות והתפשטות�וטיפול בעשבייה , לפינוי גז� או ריסוקו

עוד העלתה הבדיקה כי העירייה לא נקטה פעולות ליצירת חי2 וקטיעת רצ, הצמחייה הדליקה בי� 
יצוי� כי . שכונת דניה ואוניברסיטת חיפה ובי� פארק הכרמל והוואדיות המיוערי� הגובלי� בה�

צירת אזור חי2 בי� שכונת תושבי� המתגוררי� בשכונה פנו אל העירייה והתריעו על הצור� בי
 .דניה לוואדי הגובל בה שימנע התפשטות האש במהל� שרפה

 נמסר כי העירייה תפעל לפי 2011בתשובת עיריית חיפה למשרד מבקר המדינה מספטמבר 
דוח הביקורת נלמד ובעקבותיו ער� מינהל תפעול סקר "כי , הוראות והנחיות שירותי הכבאות
וכי מתח� אוניברסיטת חיפה נמצא , "וכות למוקדי השרפהמקי, וכולל ג� בשכונות הסמ

 ".בעדיפות ראשונה"

א "מינה מפקד כב, 2011במאי , א חיפה נאמר בי� היתר כי לאחר השרפה בכרמל"בתשובת כב
למפות את האזורי� שבה� : בי� תפקידיה. חיפה ועדה מיוחדת לנושא מניעת דלקות בחורש ויער

 לבצע ביקורות וסיורי� ביישובי� שבמתח� האיגוד הגובלי� ;יש קרבה של חורש ויער למבני�
 .בחורש טבעי ויערות

Ï Ó ¯ Î ‰  Û Â Á  ˙ È ¯ Â Ê ‡ ‰  ‰ ˆ Ú Â Ó א חדרה עשה ביקורות כיבוי אש ליישובי� " כב:‰
שבתחו� המועצה ובי� היתר דרש מהמועצה והיישובי� לדלל עצי� ולנקות את הצמחייה 

שהוצגו א חדרה "לבד את הוראותיו של כבנמצא כי היישובי� מילאו באופ� חלקי ב. שבתחומ�
 נמצא כי המועצה האזורית .לה� בדוחות הביקורת התקופתיי� ובהוראות להיערכות לתקופת הקי2

א חדרה את הקשיי� הכספיי� והמינהליי� "והיישובי� בית אור� וניר עציו� לא העלו לפני כב
שרד הפני� בבקשה לקבלת סיוע וא, לא פנו למ, שעמדו לפניה� בביצוע ההוראות האמורות לעיל

 .בכ�

ÌÈˆÚ ÏÂÏÈ„ Â‡„ÈÂ ‡ÏÂ ÂÚˆÈ· ‡Ï ÈÎ ÏÚ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,
 ‰·¯ ˙ÂÎÈÓÒ· Â‡ ˙Â¯ÚÈ ÍÂ˙· ÌÈ‡ˆÓ�‰ ÌÈ·Â˘ÈÈ ·È·Ò ıÈÁ È¯ÂÊ‡ ˙¯˘Î‰Â ‰ÈÈÁÓˆ ÌÂÊÈ‚

Ì‰ÈÏ‡ ,„È˙Ú· ˙ÂÙ¯˘ ˙ÚÈ�ÓÏ ÈÚˆÓ‡Î .·ÎÏ ¯ÈÚ‰ ÔÎ ÂÓÎ"·ÎÂ ‰ÙÈÁ ‡" ÏÚ ‰¯„Á ‡
‰Ï‡ ˙ÂÏÂÚÙ ÂÚˆÈ· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰˘ Â‡„ÈÂ ‡Ï˘. 

 ציינה המועצה האזורית חו, הכרמל כי 2011בתשובתה למשרד מבקר המדינה מספטמבר 
והמועצה , 2002! ו2000היישובי� ניר עציו� ועי� הוד שלחו מכתבי� למשרד הפני� בשני� 

יכולת� למלא את כל דרישות ! בעניי� אי2000!1998האזורית שלחה אליו א, היא מכתבי� בשני� 
 . א חדרה"כב

 ˙�˘· ‰Ù¯˘‰ ¯Á‡Ï ÂÁÏ˘� ÌÈ·˙ÎÓ‰ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó1998 , Ì‰Â
·Î ˙Â˘È¯„Ï ÌÈÒÁÈÈ˙Ó Ì�È‡"‰�Â¯Á‡‰ ‰Ù¯˘Ï ÂÓ„˜˘ ÌÈ�˘‰ Ú·¯‡Ó ‰¯„Á ‡ . ˙Ú„Ï

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,·Î ÏÂÓ ÏÂÚÙÏ ‰È‰ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ" ÌÈ�Ù‰ „¯˘ÓÂ ‰¯„Á ‡
Ï È„Î·Î ˙Â‡¯Â‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ‡È·‰"˙ÂÙ¯˘ ˙ÚÈ�ÓÏ ‰¯„Á ‡. 
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היעדר טיפול באתרי פסולת והיעדר פיקוח על הנעשה בה�
29

 

לקבוע סדרי� בה� הסמכות , קובע את סמכויותיה של המועצה המקומיתצו המועצות המקומיות 
ות למנוע דלק, את הסדר ואת הביטחו�, כדי להבטיח את בריאות הציבור להטיל איסורי� והגבלותו

 .30לסלק מפגעי�ו ולכבות�

קובע כי על הרשות  ,) חוק שמירת ניקיו�!להל�  (1984!ד"התשמ, חוק שמירת הניקיו� ב7סעי, 
, גז�, �יע אתרי� לסילוק או לריכוז וטיפול בפסולת בנילקבו) עירייה או מועצה מקומית(המקומית 

לא יפנה אד� פסולת מאחד י החוק קובע כ .ובי� בתחומה ובי� מחוצה ל, צמיגי� או גרוטות רכב
 למשרפה ,למפעל מחזור, למפעל טיפול באשפה, אלא לאתר שנקבע לכ�, לעילהסוגי� המפורטי� 

 .בהתא� להוראות שנקבעו בחוק עזר של הרשות המקומית הנוגעת בדברלאתר אחר או 

מפגעי מפגעי ריח ו,  מפגעי רעש!אוסר על יצירת מפגעי� , 1961!א"תשכה, חוק למניעת מפגעי�ה
זיהו� אוויר ומצייד את רשויות השלטו� בסמכויות לאכיפת איסורי� שנקבעו בו בנוגע ליצירת 

מניעת זיהו� אויר וריח בלתי סבירי� (תקנות למניעת מפגעי� לצד חוק זה הותקנו ג� . מפגעי�
 בשל 31המטילות אחריות פלילית על מפעיל אתר פסולת, 1990!�"התש, )מאתרי� לסילוק פסולת

 .ות של זיהו� אוויר וריח בלתי סבירי� מאתרי� לסילוק פסולתעבר

בית המשפט העליו� ד� לפני כמה שני� בשאלת אחריותה הפלילית של הרשות המקומית למפגעי� 
בית . 32והסדרת הנושא) אתרי� פירטיי�(בשל מחדליה לפקח כיאות על האתרי� הבלתי מורשי� 

חובתה של הרשות הציבורית היא לדאוג , מפגעי תברואה שברשות הרבי�"המשפט קבע כי 
ג� א� היה , האחריות לסלק מפגעי� מרשות הרבי� לא על היחיד נופלת היא... לסילוק� ולביעור�

ג� א� היו אלה תושבי היישובי� , וכ�). וג� א� בגי� מעשהו נית� לעונשו(זה היחיד שגר� למפגע 
 ג� אז לא היה בכ� ! ואכ� כ� היה !יי� שבתחו� המועצה שיצרו והזינו את אתרי הפסולת הפיראט

רשות מקומית היא הגו, "בהמש� נקבע כי ". כדי למעט מחובתה של המועצה לבער את הנגע
ואחריות זאת אי� הרשות מוסמכת , האחד והיחיד האחראי לטיפול ישיר בפסולת הנוצרת בתחומיה

 ".להסיר מעל שכמה

כרמל אחראיות לטיפול בפסולת !ליית אלמחלקות התברואה במועצות המקומיות עספייא ודא
להל� עיקרי . לאתר ההטמנה, באמצעות קבלני אשפה, הפסולת הביתית מפונה. ביישובי�

 :הממצאי� שעלו בבדיקה

Ï ‡  ˙ È È Ï ‡ „  ˙ È Ó Â ˜ Ó ‰  ‰ ˆ Ú Â Ó ‰-Ï Ó ¯ Î :מערבית של !הועלה כי בשכונה הדרומית
סיור שעשו במקו� נציגי ).  האתר!להל� (כרמל שוכ� אתר פסולת לא חוקי !היישוב דאליית אל

 העלה כי האתר משמש את התושבי� והקבלני� להשלכת פסולת 2011 ביוני מבקר המדינהמשרד 
נמצא בגבולות ,  דונ�7!ששטחו כ, האתר. פסולת בניי� וברזל ועודפי עפר, גרוטאות, גז�, ביתית

 . דונ� משטח האתר נמצאי� בבעלות המועצה5.7!כ. פארק הכרמל

__________________ 

 .313' עמ, שער שלישי, ראו ג� בפרק על הטיפול במניעת שרפות יער וחורש  29
לקבוע "נקבע כי למועצה מקומית סמכות . 1950"א"התשי, )א(לצו המועצות המקומיות ) 8(146סעי�   30

ובעלי� ומחזיקי� שה� יאחזו , לאחוז באמצעי� ולחייב תושבי�, להטיל איסורי� והגבלות, סדרי�
... למנוע דליקות ולכבות(... את הסדר ואת הבטחו(,  כדי להבטיח את בריאות הציבור"באמצעי� 

 ". לסלק מפגעי� ולמנוע תקלות

מחזיק אתר ) 2(; לסילוק פסולתבעל אתר ) 1: "(הוא כל אחד מאלה" מפעיל"התקנות קובעות כי   31
 ". מנהל אתר לסילוק פסולת או מי שמפקח על תפעולו) 3(; לסילוק פסולת

במקרה הנדו( ). 2006(תקדי( , ‰Ï‡¯˘È ˙�È„Ó 'ÔÂ˙Á˙ ÏÈÏ‚ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ � 7861/03פ "רע  32
 . הורשעה המועצה האזורית בעברות על פי חוק מניעת מפגעי� והתקנות שעל פיו
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כי א, שבית משפט , נמצא. שני� הוטמנו באתר זה אלפי טונות של פסולתהועלה כי במש� 
סילוק , צו לסגירת האתר,  לבקשת המשרד להגנת הסביבה201033השלו� בחיפה הוציא במאי 

כרמל ! והמועצה המקומית דאליית אל34עיריית הכרמל, המפגעי� והפסקת השלכת פסולת באתר
 . המפגעי�לא הפסיקו את הפעילות באתר ולא סילקו את

פרצה , 13.04.11!ב, א, במהל� הביקורת. כי בשני� האחרונות פרצו באתר כמה שרפות, הועלה
כרמל והתריע על !א חיפה לראש מועצת דאליית אל"ובעקבות כ� פנה מפקד כב, שרפה באתר

הוא ציי� כי השרפה עלולה להתפשט לכיוו� פארק הכרמל ולגרו� לשרפה כדוגמת . המפגע
 .השרפה בכרמל

 

 2011 יוני �כרמל �אתר פסולת לא חוקי בדאליית אל

__________________ 

, Ï‡¯˘È ˙�È„Ó)‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡Ï „¯˘Ó‰ (� 'Ï‡ ˙ÈÈÏ‡„ ˙ÈÓÂ˜Ó ‰ˆÚÂÓ-ÏÓ¯Î  08"07"9655פ "ת  33
 ).2010(תקדי( 

מכוח חוק , "עיר הכרמל"כרמל ועספייא ל" אוחדו המועצות המקומיות דאליית אל2003בשנת   34
תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות (התכנית להבראת כלכלת ישראל 

האיחוד בוטל במסגרת חוק הרשויות המקומיות . 2003"ג"התשס, )2' מס) (2004" ו2003פי� הכס
 ).2008"ט"התשס, ביטול איחוד המועצות דאליית אל כרמל ועספייא(
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 . למועצה צו ניקוי ופינוי הפסולת באתר3.5.11!מנהל מחוז חיפה במשרד להגנת הסביבה הוציא ב

 אתרי  היא ציינה כי לפני כשנתיי� החלה לבצע פעולות לגבי2011בתשובת המועצה מספטמבר 
בנוגע לאתר האמור לעיל . גידור המיקו�; ניקיו� חוזר; כגו� מניעת השלכת פסולת רטובה, פסולת

עוד ציינה כי מדובר . המועצה מסרה כי היא יצרה קשר חוזי ע� קבל� לתחזק את המקו� ולשקמו
 .בבעיה עמוקה המחייבת בניית תחנה מסודרת למעבר פסולת

ר איגוד ערי� לכיבוי אש מכתב למועצה ובו " הוציא יו9.5.10!א חיפה נאמר כי ב"בתשובת כב
מזה שני� אנחנו : "בי� היתר ציי� במכתבו. כרמל!הוא מתריע על הסכנה מהמזבלה בדאליית אל

למרות ההתרעות ממשיכה המזבלה לפעול וג� לבעור ... מתריעי� על שריפות ממושכות במזבלה
רשות , י כלל הגופי� כגו� משרד הפני�" זו עקיי� צור� בפתרו� מוסדי לבעיה... באי� מפריע

 ".משטרת ישראל ובמשרד להגנת הסביבה על מנת למגר תופעה קשה זו, מקומית

‡ È È Ù Ò Ú  ˙ È Ó Â ˜ Ó ‰  ‰ ˆ Ú Â Ó בצדו ( בכניסה המערבית ליישוב עספייא מכיוו� חיפה :‰
המשמש תושבי� , ) האתר!להל� (נמצא אתר פסולת לא חוקי ) 672הימני המערבי של כביש 

האתר נמצא . ברזל ועודפי עפר, פסולת בניי�, ובכלל זה ריהוט, קבלני� להשלכת פסולת מוצקהו
חלק ממנו נמצא על אדמות מדינה בניהול .  דונ�5!בגבולות פארק הכרמל ומשתרע על פני כ

מהמועצה נמסר שבאזור עתידה לקו� . וחלקו נמצא על אדמות פרטיות, מינהל מקרקעי ישראל
 .שוחררי�שכונה לחיילי� מ

נוס, על כ� רווח המנהג . בבדיקה נמצא שבמרוצת השני� פונו לאתר זה אלפי טונות של פסולת
מלבד הסכנה שמנהג זה טומ� . בקרבת יער, 672להשלי� פסולת מוצקה משני צדיו של כביש 

 .גלויה לעי� א, פגיעתו בנו,, בחובו לליבוי שרפות
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 בעברה של 35המועצה המקומית עספייא את 2006בית משפט השלו� בחדרה הרשיע בשנת 
. בי� היתר לפי החוק לשמירת הניקיו� והחוק למניעת מפגעי�, השלכת פסולת מסוגי� שוני� באתר

ראש המועצה דאז ומנהל מחלקת תברואה במועצה קנס כספי , בית המשפט הטיל על המועצה
 .והתחייבות להימנע מהעברה למש� שנתיי�

 על אתרי פסולת בתחו� 2007!2004ת עיריית הכרמל בשני� בדוחות ביקורת שהוציאה מבקר
כי עיריית הכרמל אפשרה שפיכת פסולת באתרי אשפה פירטיי� , בי� היתר, העירייה היא ציינה

שאינ� מוסדרי� ה� על ידי החברה הקבלנית שביצעה שירותי פינוי ואיסו, פסולת עבור העירייה וה� 
 . העירייה כי באתר יש פסולת גז� שאינה מטופלת כראויעוד ציינה מבקרת. על ידי הציבור הרחב

להפעיל , המבקרת המליצה בי� היתר לעירייה לסגור את האתר ולמנוע כל השלכה של פסולת
 .שמירה ופיקוח באתר וכ� לנקוט צעדי אכיפה וסנקציות כנגד החברה הקבלנית ומשליכי הפסולת

כי המועצה לא תיקנה את הליקויי�  עולה 200936מדוח שהוציאה מבקרת העירייה באפריל 
 .שעליה� הצביעה המבקרת בדוחות האמורי� לעיל ולא יישמה את המלצותיה בכל הקשור לאתר

 היו מודעות 37הבדיקה העלתה כי א, שהמועצה המקומית עספייא והיחידה הסביבתית הר הכרמל
 והצווי� שהוציאו לקיו� הסכנות הטמונות באתרי� הפירטיי� וחר, פסק הדי� המרשיע וההתראות

 .ה� לא נקטו אמצעי� לסילוק המפגע, א חיפה והמשרד להגנת הסביבה"כב

__________________ 

  ).2006(נבו , 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó 'Á‡Â ‡ÈÈÙÒÚ ˙ÈÓÂ˜Ó ‰ˆÚÂÓ � 4289/99) חדרה(פ "ת  35

פינוי וטיפול בפסולת שהעיר "בנושא , )2009 באפריל פורס� (2008דוח מבקרת עיריית הכרמל לשנת   36
 .6.1.7"6.1.4, 13.2, 1.1סעיפי� , "מייצרת

 " ומשרתת את שני היישובי� הדרוזיי� בכרמל 2000היחידה הסביבתית הר הכרמל הוקמה בשנת   37
יחידה זו הוקמה מתו. הבנת חשיבותו של נושא . ואת הפארק הלאומי, כרמל ועספייא"דאליית אל

 תקני� אשר מתוקצבי� מהמשרד לאיכות 3.5ע� הקמת היחידה אושרו . יכות הסביבה בהר הכרמלא
המטרה העיקרית של היחידה היא החדרת המודעות לאיכות הסביבה וטיפול במפגעי� . הסביבה

 . סביבתיי� בתחו� שני היישובי�



 רפה בכרמלהיערכות� של הרשויות המקומיות לשרפות ותפקוד� בעת הש

417 

 

 2011 יוני �אתר פסולת לא חוקי בעספייא 



 כשלי� ומסקנות,  מחדלי�
 2010 דצמבר 
השרפה בכרמל 

418 

 

 2011 יוני �אתר פסולת לא חוקי בעספייא 

בתשובתה למשרד מבקר המדינה ציינה המועצה כי תמונת המצב שעולה מדוח הביקורת לגבי 
י הרשות המקומית והיחידה הסביבתית "ה� במעשה וה� במחדל ע"נכונה הטיפול באתר הפסולת 

 ".ננקטי� כיו� וינקטו בעתיד פעולות אכיפה כנגד משליכי פסולת"וכי , "כרמל

Ï‡ ˙ÈÈÏ‡„ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó- ÏÓ¯Î
È¯˙‡ ÏÚ ˙ÂÁ˜ÙÓ Ô�È‡ ÏÓ¯Î‰ ¯‰ ˙È˙·È·Ò‰ ‰„ÈÁÈ‰Â ‡ÈÈÙÒÚÂ ˙‡Â ÌÈÈ˜ÂÁ ‡Ï‰ ˙ÏÂÒÙ‰ 

Ì‰· ˙ÏÂÒÙ ˙ÎÏ˘‰ ÚÂ�ÓÏ È„Î ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ˙ÂÙÎÂ‡ Ô�È‡˘ ‰„·ÂÚ‰ . ¯Á‡Ï Ì‚ ˙‡Ê
˙ÂÈ¯Á‡ Ô‰ÈÏÚ ÏÈË‰˘ ‡˘Â�· ÚÈ˘¯Ó ÔÈ„ ˜ÒÙ , È„È ÏÚ ˙Â‡¯˙‰Â ÌÈÂÂˆ ˙‡ˆÂ‰ È¯Á‡Â

Ê‡„ ÏÓ¯Î ˙ÈÈ¯ÈÚ ˙¯˜·Ó ˙ÂˆÏÓ‰Â ‰·È·Ò‰ ˙�‚‰Ï „¯˘Ó‰ . ¯˙Ï‡Ï ÏÙËÏ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÏÚ- 
 „¯˘Ó ÛÂ˙È˘· ‰·È·Ò‰ ˙�‚‰Ï „¯˘Ó‰Â ÌÈ�Ù‰-  Ì�È‡˘ ˙ÏÂÒÙ‰ È¯˙‡ ÌÈ¯ˆÂÈ˘ ÌÈÚ‚ÙÓ·

ÌÈ¯„ÒÂÓ ,ÏÓ¯Î‰ ˜¯‡ÙÏ ‰·¯ƒ̃‰Â Ì‰· ‰Ù¯˘‰ È¯˜Ó ÈÂ·È¯ ÁÎÂ�Ï ¯˜ÈÚ· , ÏÂÚÙÏÂ
‰˜ˆÂÓ ˙ÏÂÒÙÏ ÌÈÈ˜ÂÁÂ ÌÈÈÙÂÏÁ ÌÈ¯˙‡ ˙Ó˜‰Ï. 

!2005כי בשני� , 2011 מאוגוסט מבקר המדינההמשרד להגנת הסביבה ציי� בתשובתו למשרד 
 הוא הקצה לשתי הרשויות האמורות לעיל עבור תכנו� והקמת תשתיות לטיפול בפסולת 2008

 63,000!כרמל כ!אול� מתקציב זה ניצלה דאליית אל. ח" ש650,000!מוצקה סכו� כולל של כ
 הקצה 2011!2008בשני� . ח בלבד ואילו עספייא לא ניצלה כלל את הסכו� שהוקצב לה"ש

נכו� . תכניות אב לטיפול בפסולת ולתמיכה ג� ביחידה הסביבתיתח להכנת " מיליו� ש1.9המשרד 
 .ח" ש418,000!למועד תשובתו של המשרד נוצלו רק כ
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 ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ÌÚ ÌÂ‡È˙· ‰·È·Ò‰ ˙�‚‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ï‡ ˙ÈÈÏ‡„ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰Â- ÏÂÙÈËÏ ˙ÂÈ�Î˙‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ ‡ÈÈÙÒÚÂ ÏÓ¯Î

ÏÂÒÙ È¯˙‡·ÂÊ ‰¯ËÓÏ ·ˆ˜Â‰˘ ·Èˆ˜˙‰ Ï˘ ÏÈÚÈ ÏÂˆÈ� ÍÂ˙ ˙. 

 

 התקנת צנרת מי� וברזי כיבוי אש

1. È Â · È Î  È Ê ¯ · Â  Ì È Ó  ˙ ¯ � ˆ  ˙ Â � È ˜  בפקודת העיריות נקבע כי העירייה תתקי� :˙
וכלי� אחרי� לש� בטיחות או שימוש , צינורות, מי�!דליי, ותקיי� מכשירי� לכיבוי דלקות

 בצו המועצות 146סעי, . וש במי� במקרה של דלקהוכ� תסדיר את השימ, במקרה של דלקה
קובע כי על המועצה להסדיר את אספקת המי� באמצעות מדידת כמות המי� הנדרשת , המקומיות

עוד נקבע בסעי, זה כי על המועצה לקבוע את . ואת המוני� והאביזרי� המיועדי� למטרה זו
, סוליות הקרקע, הבורות, זי�הבר, השסתומי�, העצמה והחומר של הצינורות, הטיב, המידה

, המכשירי� ובתי הקיבול שישמשו להובלת מי� ולאספקת� וכ� עליה לקבוע את אופ� סידור�
 .חידוש� והשימוש בה�, מיקומ�

 תקנות אספקת מי� !להל�  (1971!א"התשל, )אספקת מי� וברזי כיבוי(בתקנות שירותי הכבאות 
 הרשויות המקומיות לדאוג לתקינות רשת המי� נקבעו בי� היתר חובותיה� של, )וברזי כיבוי

ולזרימת מי� מתמדת ברשת הצינורות באופ� שלח2 המי� בברזי הכיבוי יהיה בכל עת ברמה 
וכ� לדאוג להחזקת , שתאפשר את הפעלת� התקינה לפי הוראות מפורטות שתית� רשות הכבאות

, השוחה, כל ברז כיבוי"בע כי לתקנות קו) ב(8סעי, . ברזי הכיבוי והאביזרי� שלצד� במצב תקי�
שלמותו ]ו[ייבדקו לפחות פע� בשנה מטע� רשות הכבאות מבחינת ספיקתו , הצבע והשילוט

המיכנית רשות הכבאות תודיע לרשות מקומית על כל תיקו� דרוש והרשות המקומית חייבת לבצע 
 ".את התיקו�

 מי� וברזי כיבוי שנתיות א חיפה לא ער� ביקורות כמתחייב מתקנות אספקת"בבדיקה עלה שכב
ולא הוציא הנחיות מפורטות בכל הקשור לתקינות רשת המי� ולברזי הכיבוי ברשויות המקומיות 

 .שבאחריותו כמתחייב מהתקנות

אי� נתוני� באשר לתקינות רשת המי� וברזי ,  שנבדקו38עוד נמצא כי במרבית הרשויות המקומיות
יו נהלי� לבדיקה ותחזוקה של ברזי הכיבוי הדורשי� לרשויות האמורות א, לא ה. הכיבוי בתחומ�

 :להל� פירוט. והטיפול בה� התבצע רק במקרי� של החלפת צנרת ישנה או תקלה, תיקו�

Ï ‡  ˙ È È Ï ‡ „ Â  ‡ È È Ù Ò Ú  ˙ Â È Ó Â ˜ Ó ‰  ˙ Â ˆ Ú Â Ó ‰-Ï Ó ¯ Î: בתחו�  הועלה כי
סי לדעת מהנד. בהתאמה) הידראנטי�( ברזי כיבוי 300! וכ200!שיפוט� של המועצות קיימי� כ

ואופ� פריסת� אינו נות� מענה לכיבוי , כמות ברזי הכיבוי אינה מספיקה, המועצה ביישובי� אלה
 .עוד עלה כי חלק מברזי הכיבוי ביישובי� אלה אינ� תקיני�. שרפות בשטחי היישוב

ברז הכיבוי באזור השרפה בעספייא שאמור היה לשמש את , נמצא כי במהל� השרפה בכרמל
א "א, שלפי הוראות כב,  מטר מאזור השרפה800!היה תקי� וניצב במרחק של כלא , צוותי הכיבוי

עוד נמצא כי צנרת המי� .  מטר100!המרחק בי� ברזי הכיבוי בתחו� היישוב אמור להיות כ, חיפה

__________________ 

י רישיו( הפקה שהוצא לו רשות מקומית לרבות מי שמפיק או מספק מי� באמצעות רשת צינורות על פ  38
 .1959"ט"התשי,  לחוק המי�23לפי סעי� 
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דבר שגר� , שהתקינה המועצה באזור השרפה הייתה עשויה מפלסטיק והונחה מעל לכביש
 .לשרפתה והפסקת אספקת המי�

המועצה תפעל להתקנת ברזי כיבוי "כרמל נאמר כי !בת המועצה המקומית דאליית אלבתשו
המועצה המקומית עספייא מסרה כי היא מקבלת את ". א חיפה"כדרוש בחוק ולפי הוראות כב

ח ללא העמדת תקציב מיוחד לצור� "הממצאי� אול� אינה יכולה לתקנ� כמתחייב מנוהלי מל
עוד ציינה בתשובתה כי היא החלה לטפל . � משאבי� ייחודיי�ח מחייבי"העניי� שכ� נוהלי מל

 .בחלק מהליקויי� שעלו בדוח באופ� מידי

 ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ Ï˘ ‰ÈÂ˜Ï‰ Ô˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ÏÚ ‰·¯ ‰¯ÓÂÁ· ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ï‡ ˙ÈÈÏ‡„Â ‡ÈÈÙÒÚ-ÈÂ·ÈÎ‰ ÈÊ¯·Â ˙¯�ˆ Ï˘ ‰ÈÂ‡¯ ˙È˙˘˙ ˙�Î‰· ÏÓ¯Î , ¯Â‡Ï „ÁÂÈÓ·

˙ÂÈÂ˘¯ È˙˘˘ ‰„·ÂÚ‰‰Ù¯˘ ˙ÂÁ˜Ï˙‰ Ï˘ ‰‰Â·‚ ‰�ÎÒ ˙ÓÈÈ˜Â ¯ÚÈ· ˙ÂÏ·Â‚ ‰Ï‡  .
Ï„ÁÓ ÏÚ ‰ÚÈ·ˆÓ ˙ÂÙ¯˘Ï „ÚÂÓ‰ ¯ÂÊ‡· ˜ÈËÒÏÙ ˙¯�ˆ ÏÚ ˙ÒÒÂ·Ó‰ ÌÈÓ ˙È˙˘˙ ˙�Î‰ . 

Ï‡ ˙ÈÈÏ‡„ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÏÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï-·ÎÂ ‡ÈÈÙÒÚÂ ÏÓ¯Î" ‡
¯˘ Ï˘ ÌÈ¯˜Ó· È„ÈÓ ÚÂÈÒ ˙˙Ï ÏÎÂ˙˘ ÈÂ·ÈÎ ˙�Á˙ ˙Ó˜‰ ÔÂÁ·Ï ‰ÙÈÁ ÈÁË˘· ˙ÂÙ

ÏÈÚÏ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ Ï˘ ËÂÙÈ˘‰. 

Ï Ó ¯ Î  ˙ ¯ È Ë Â  ‰ Ù È Á  ˙ Â È ¯ È Ú: אחראי39) תאגיד המי�!להל� ( תאגיד המי� מי כרמל  ,
לכל ברזי , ) המחלקה לרשתות מי� או המחלקה!להל� (באמצעות המחלקה לרשתות המי� שלו 

ת טירת כרמל מחלקת המי� בעיריי. כיבוי האש המותקני� בתחו� שיפוטה של עיריית חיפה
טיפול שוט, בה� ושמירה על , לרבות התקנת� של ברזי כיבוי, אחראית לרשת המי� בעיר

 .תקינות�

נמצא כי לתאגיד המי� של עיריית חיפה ולעיריית טירת כרמל אי� נהלי� הקשורי� בבדיקה של 
 תחזוקה וכי הטיפול בברזי� אינו נעשה על פי תכנית עבודה שנתית של, ברזי הכיבוי ובתחזוקת�

דהיינו טיפול בתקלות שמתגלות בשטח לאחר , אלא מתבצע בדר� של תחזוקת שבר, מונעת
 .שאירעו ובמהל� החלפת צנרת

עיריית חיפה מסרה בתשובתה כי תאגיד המי� שוקד על הכנת נוהל מיוחד לבדיקת ברזי כיבוי 
 ".ת מסודרתפ תכנית עבודה שנתי"ביצוע טיפולי� ע"ותחזוקת� וכי הנוהל יכלול בתוכו 

Ï Ó ¯ Î ‰  Û Â Á  ˙ È ¯ Â Ê ‡ ‰  ‰ ˆ Ú Â Ó נמצא כי יישובי המועצה לא מילאו את הוראות  :‰
 :להל� דוגמאות. א חדרה במלוא� בעניי� התקנת ברזי כיבוי"כב

)‡( Ô ¯ Â ‡  ˙ È ·  ı Â · È א חדרה הורה בעקבות ביקורות תקופתיות שער� באוגוסט " כב:˜
שולי שביל ההפרדה המקי, את  לקיבו2 להתקי� טבעת מי� היקפית ב2010 ובאוגוסט 2009

כמו כ� נדרש הקיבו2 .  מטר אחד מהשני100ועליה ברזי כיבוי אש במרחק שלא יעלה על , הקיבו2
במועד סיו� . ובי� היתר להתקי� ידיות פתיחה לברזי�, לטפל בברזי הכיבוי הקיימי� בשטחו

 .א חדרה טר� מולאו"נמצא כי דרישות כב) 2011יוני (הביקורת 

)·( · ˘ Â Ó ‰Ô Â È ˆ Ú  ¯ È �  È Ù Â ˙ È ˘ ‰  נמצא כי בעקבות השרפה בכרמל שלח מפקד : 
א חדרה מכתב למושב השיתופי ניר עציו� ובו הוראה להתקי� צנרת מי� היקפית ועליה ברזי "כב

__________________ 

 .1.1.10"תאגיד המי� החל לפעול ב  39
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נמצא כי עד מועד סיו� . כיבוי מסביב ליישוב וכ� להתקי� ברזי כיבוי נוספי� בתו� היישוב
 .א חדרה"ת כבטר� מולאו דרישו) 2011יוני (הביקורת 

ולגבי יתר , א חדרה"המועצה האזורית ציינה כי היישוב ניר עציו� ביצע חלק מדרישות כב
 .א כי אי� בידיו האמצעי� הכספיי� לביצוע�"הדרישות הודיע היישוב לכב

 „¯˘Ó‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó‰ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ‰¯ÓÂÁ· ¯ÈÚ‰  ,ÏÓ¯Î ˙¯ÈË ˙ÈÈ¯ÈÚÏ , ‰ˆÚÂÓÏ
ÏÓ¯Î‰ ÛÂÁ ˙È¯ÂÊ‡‰ ,·ÎÏ" ‰ÙÈÁ ‡·ÎÏÂ" Ì‰ÈÏÚ ÈÎ ‰¯„Á ‡- ÈÙ ÏÚÂ ÂÓÂÁ˙· „Á‡ ÏÎ 

 Â˙·ÂÁÂ Â˙ÂÎÓÒ- ¯Â˘˜‰ ÏÎ· ÌÓÂÁ˙·˘ ÈÂ·ÈÎ‰ ÈÊ¯·Â ÌÈÓ‰ ˙¯�ˆ ˙Â�È˜˙Ï ‚Â‡„Ï 
˙ÂÙ¯˘ ÈÂ·ÈÎÏ Ì˙Â�ÎÂÓÏ . ÌÈÓ ˙È˙˘˙ ˙�Î‰· ‰ÈÂ˜Ï ˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

ÈÂ·ÈÎ‰ ˙ÂÏÂÚÙ· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ˘ Ï„ÁÓ ¯„‚· ‡È‰ ˙ÂÙ¯˘ ÈÂ·ÈÎÏ ‰ÈÂ‡¯ . 

2. ÒÈ Â · È Î  È Ê ¯ ·  ¯ Ù:רשות כבאות תנהל ספר ברזי ,  לפי תקנות אספקת מי� וברזי כיבוי
 וכ� נתוני� על ברזי ,ובו יירשמו פעולות התחזוקה של ברזי הכיבוי, 40בצורה שקבע המפקח, כיבוי

 .הלח2 והספיקה, קוטרו, כגו� מקומו של הברז, הכיבוי

. מעודכ� על פריסת ברזי הכיבוי שבתחומ�א חדרה אי� מידע "א חיפה וכב"הבדיקה העלתה כי לכב
א חדרה ומפות ברזי "א חיפה וכב"כי ספרי ברזי כיבוי האש שבידי כב, עוד העלתה הבדיקה

 את מספר ברזי הכיבוי בפועל ואת פי� משק�אינו, 2005הכיבוי שנערכו על פיה� עודכנו בשנת 
ור ברזי הכיבוי בשעת שרפה  הדבר עלול להקשות על הכבאי� את אית. העדכניי�מכלול נתוניה�

 .ולפגוע באספקת המי� לכיבוי השרפה

,  ברזי כיבוי20א חדרה רשומי� בקיבו2 בית אור� "הבדיקה העלתה כי בספר ברזי הכיבוי של כב
יצוי� כי ג� חלק .  בלבד תקיני�7 ברזי כיבוי מה� 9בעי� הוד רשומי� .  ברזי� תקיני�13מה� רק 

א חדרה ליישובי� "תקיני� אינ� עומדי� בדרישות שהציב כבמהברזי� אשר מסומני� בספר כ
 .בדבר לחצי� וספיקות הנדרשי� בברזי כיבוי

עיריית חיפה מסרה בתשובתה כי נושא רישו� ומעקב אחר נתוני ברזי הכיבוי הנו נושא חשוב ולכ� 
, שבתוכי בימי� אלה שוקד תאגיד המי� של העירייה על הקמת מערכת ממוח, הטעו� שיפור יטופל

וכי התאגיד , שבאמצעותה יהיה נית� להוציא מפה ודוח מפורט לברזי הכיבוי הפרוסי� בעיר
 .א חיפה"יעביר� לכב

בימי� אלה : " למשרד מבקר המדינה הוא ציי�2011א חדרה מספטמבר "בתשובתו של מפקד כב
ו ומיפוי פועל שירות כבאות חדרה מול הרשויות המקומיות על עדכו� ספר ברזי הכיבוי שברשות

 ".נקודות אספקת מי�

·ÎÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"·ÎÏÂ ‰¯„Á ‡" Ì‰ÈÏÚ ˙ÏËÂÓ ˙Â�˜˙‰ ÈÙ ÏÚ ÈÎ ‰ÙÈÁ ‡
ÈÂ·ÈÎ‰ ÈÊ¯·Ï ˙È˙�˘ ˙¯Â˜È· Úˆ·Ï ‰·ÂÁ‰ , ÈÊ¯· ¯ÙÒ Ï‰�ÏÂ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙ ˙‡ ˘Â¯„Ï

ÈÚ·„Î ÈÂ·ÈÎ ,‰˘Ú� ‡Ï ‰Ê ¯·„ Í‡. 

 „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ,Á‰Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ ÈÊ¯· ¯ÙÒ Ï˘ ˜˙ÂÚ Ô˙Â˘¯· ˜ÈÊ
ÌÈÊ¯·‰ Ï˘ Ì˙Â�È˜˙Ï ‚Â‡„ÏÂ ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú· Í¯Âˆ‰ ‰¯˜ÓÏ ÔÎ„ÂÚÓ ˘‡ ÈÂ·ÈÎ. 

__________________ 

 . לחוק1 כמשמעותו בסעי� " בחוק שירותי הכבאות 22מפקח כבאות ראשי שמונה לפי סעי�   40
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כי לאור התיקו� , בי� היתר,  ציי� משרד הפני�2011 מספטמבר מבקר המדינהבתשובתו למשרד 
הוקנו למשרד סמכויות כלליות בכל הנוגע , 10 בסעי, איגודי ערי� לחוק 2004שנעשה בשנת 

משרד הפני� סבור כי אי� מקו� להוצאת . שויות המקומיות וכי תפקידו להבטיח את ניהול�לר
. לקביעת מנגנוני פיקוח על ביצוע הוראות כיבוי אש על ידי הרשויות המקומיות"הנחיות על ידו 

הפיקוח האמור נכו� שיעשה על ידי רשויות הכבאות אשר הוסמכו לכ� והוקנו לה� הסמכויות 
 ". כ� על פי חוקהנדרשות לש�

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ , ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ¯„Ò‡ÓÎ Â„È˜Ù˙ Û˜Â˙Ó
˙Â‡·Î È˙Â¯È˘Ï ÌÈ¯Ú‰ È„Â‚È‡ ÏÚÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ,ÌÈ�Ù‰ ÔÂÁËÈ·Ï „¯˘Ó‰ ÛÂ˙È˘· ÏÂÚÙÏ ,

ÌÂÈÎ ‰Ïˆ‰Â ˙Â‡·Î ˙Â·Èˆ� ÏÚ ÔÂÓ‡‰ ,·Î ˙Â‡¯Â‰ ÚÂˆÈ· ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ È�Â�‚�Ó ˙ÚÈ·˜Ï" ‡
ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰˘ È„ÎÌÂ¯ÈÁ ˙ÂÚ˘Ï ÈÂ‡¯Î ˙ÂÎÂ¯Ú ÂÈ‰È ˙. 

 

✯ 

 

·Î ˙Â‡¯Â‰ ÚÂˆÈ·Ï ÂÏÚÙ ‡Ï ÌÈ·Â˘ÈÈ‰Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰"·ÎÂ ‰¯„Á ‡" ‡ÏÂ ‰ÙÈÁ ‡
·Î ÈÎ ÍÎ ÏÚ ÂÁÂÂÈ„"·ÎÂ ‰¯„Á ‡" ˙ÂÈÂ˘¯Ï ÌÈ·˙ÎÓ ÁÂÏ˘Ó· Â˜Ù˙Ò‰ ‰ÙÈÁ ‡

˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ,˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ÌÂÁ˙·˘ ÌÈ·Â˘ÈÈÏÂ ÌÈÓ‰ È„È‚‡˙Ï , ÈÎ Â‡„ÈÂ ‡ÏÂ
Ì‰˙ÂÙ¯˘ ˙ÚÈ�ÓÏ ˙Â‡¯Â‰‰ ˙‡ ÌÈÚˆ·Ó  ,¯˙È‰ ÔÈ· Ô‰·Â ,˙ÂÈÓÈ�Ù ÌÈÎ¯„ ˙¯˘Î‰ , ÏÂÏÈ„

‰ÈÈÁÓˆÂ ÌÈˆÚ ,ÌÎÂ˙·Â ÌÈ·Â˘ÈÈÏ ·È·ÒÓ ÈÂ·ÈÎ ÈÊ¯· ˙�˜˙‰Â ıÈÁ ÈÒÙ ˙¯˘Î‰ . ‰ÏÂÚ „ÂÚ
ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó Ï˘ Â˙Ú¯Î‰ÏÂ Â˙ÚÈ„ÈÏ ¯·„‰ ˙‡ Â‡È·‰ ‡Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÈÎ . ÏÚ

Ï‡ ˙ÈÈÏ‡„ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰-ÏÓ¯Î ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ÛÂ˙È˘· ¯˙Ï‡Ï ÏÙËÏ ‡ÈÈÙÒÚÂ 
 ÁÎÂ�Ï ¯˜ÈÚ· ÌÈ¯„ÒÂÓ Ì�È‡˘ ˙ÏÂÒÙ‰ È¯˙‡ ÌÈ¯ˆÂÈ˘ ÌÈÚ‚ÙÓ· ‰·È·Ò‰ ˙�‚‰Ï „¯˘Ó‰Â

ÏÓ¯Î‰ ˜¯‡ÙÏ ‰·¯˜‰Â Ì‰· ‰Ù¯˘‰ È¯˜Ó ÈÂ·È¯ . 

 Í¯„ ÏÚ ‡È‰ ˙ÂÏ‰�˙‰‰ Â·˘ ÌÈÈ�ÈÚ ˙ÓÈˆÚ Ï˘ ·ˆÓ ¯ˆÂ� ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
"‰˘Ú˙ Ï‡Â ·˘" ,ÌÈÙ˙Â˘ ÂÏ ¯˘‡·Î "‰¯„Á ‡ ,·Î"‰ÙÈÁ ‡ , ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰

ÌÈ·Â˘ÈÈ‰Â ,È‡· ‰�ÂÓË‰ ‰�ÎÒ‰Ó ÌÏÚ˙‰Ï Â¯Á·˘- Â‡È·‰ ÍÎ·Â ˙Â‡¯Â‰‰ ÚÂˆÈ·
‰ÈÂ˜Ï ˙ÂÎ¯ÚÈ‰Ï. 

 

 

 היערכות הרשויות המקומיות למצבי חירו� 

 קביעת נהלי� לשעת חירו� 

 אחרת עליה כמצב בו קיימת התרחשות או מכל סיבה" מצב חירו�" הגדירה 43/החלטת ממשלה ב
או הכרזה על מצב , תחומית ברמה לאומית בעור,!החליטה הממשלה המצריכה פעילות רב

במהל� . או על פי הנחיית שר הביטחו� ובהתייעצות ע� השר לביטחו� פני�, משפטי בעור,
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ולכ� לא חלה על הרשויות המקומיות כל , השרפה בכרמל לא הכריזה הממשלה על מצב חירו�
חלק , ע� זאת). חללי�, סעד, פינוי(ח "ומער� פס) ח"מל(� משק לשעת חירו� חובה להפעיל מער

מהרשויות המקומיות החליטו על הפעלת המערכי� המיועדי� לשעת חירו� בשל צרכי� שעלו 
בשל הידרשות� של חלק מהרשויות המקומיות למערכי שעת החירו� . במת� שירותי� מיוחדי�

דינה אגב בדיקת היערכות הרשויות לשרפות ותפקוד� בדק משרד מבקר המ, בעת השרפה בכרמל
 .בעת השרפה בכרמל ג� את היערכות� למצבי חירו�

כי , בי� היתר, נקבעאזוריות ההמועצות צו המועצות המקומיות וצו , ]נוסח חדש[בפקודת העיריות 
  ועדה להכנת המשק לשעת חירו� ולהפעלתו בשעת חירו�לבחור ולמנות על הרשויות המקומיות

לעשות את כל הדרוש להכנתו של המשק  כמו כ� בסמכות� של הרשויות ).ח" ועדת מל!להל� (
לרבות ארגונ� והסדרת� של אספקת מצרכי� ושירותי� , לשעת חירו� ולהפעלתו בשעת חירו�

 . בתחומ�חיוניי�

ח שוני� "ובנוהלי מל 41במהל� השני� נקבעו בהחלטות ממשלה, נוס, על הוראות החוק הללו
 . ות המשלימות את המסגרת הנורמטיבית להיערכות הרשויות המקומיות לעתות חירו�הורא

הורחבה , 1716 המהווה תיקו� להחלטת הממשלה 2000 מפברואר 1080' בהחלטת ממשלה מס
ונקבע כי נית� להפעילו ג� במצבי חירו� שה� תוצאה של , ח"האפשרות להפעלת מער� מל

ת חומרי� מסוכני� או אירועי טרור שלא בתקופת לחימה אסונות הנובעי� מפליט, אסונות טבע
או קיימת סכנה ממשית למניעה , כאשר נמנעת או נפגעת פעילותו התקינה של המשק החיוני"וזאת 

 ".או לפגיעה כאמור

 אב להפעלה בעת חירו� לעיריות ולמועצות י גובשה המסגרת הנורמטיבית של תיק2004בשנת 
 . 42) תיק האב!להל� ( הכנתו של תיק אב למועצות אזוריות  הושלמה2008ובשנת , מקומיות

ח "ארגו� ותפעול של מער� מל, נוהל שעניינו תכנו� 43עליונהח " מלה ועדת קבע2004בדצמבר 
שהוא תמצית עקרונות ההיערכות והפעולות המפורטי� , ) הנוהל הכללי!להל� (ברשות המקומית 

 שבה� עלולה להיגר� פגיעה 44י ייחוס רשותיי�תרחישהנוהל הכללי נוגע למגוו� . בתיקי האב
 .לרבות אסונות טבע כגו� רעידות אדמה ושרפות רחבות היק,, בהיק, נרחב

 בעת רשויות המקומיות של ה�ההיערכות ותפקוד, בתיק האב ובנוהל הכללי נקבעו דרכי הארגו�
פעלה שלמה במסמכי� אלה מפורטי� מערכי� ארגוניי� ותפקודיי� המבטאי� תפיסת ה. חירו�

שממנו תנהל הרשות , שליטה ובקרה, הקמה של מרכז הפעלה הכוללי� של המועצה בעת חירו�

__________________ 

 שבה נקבע שהרשות המקומית אחראית בתחו� שיפוטה 1986 מיולי 1716' החלטת ממשלה מס  41
לבצע את המשימות הדרושות להבטחת האספקה והשירותי� ) ח המקומית"מצעות ועדת המלבא(

 .לטיפול באוכלוסייה ולמת! שירותי סעד ופינוי, החיוניי� לאוכלוסייה
כלל המשימות בתיק מרוכזות . בעתות חירו�" נוהל הפעלה רשותי"תיק המשמש בסיס מנחה להכנת   42

, ח"הלי מלונ, החלטות ממשלה, תקנות, חוקי� לפיזאת ו, של הרשות המוניציפליתוהאחריות 
 שריכז החלטות צוות ההיגוי לנושא תפקידי הרשות המקומית, משימות ההתגוננות של פיקוד העור$

 . בשני� האחרונותשהתגבשוהנהלי� המשותפי� וההסכמות ר וכלל "הפקע
ח ארצי וועדות "היתר מטה מלאשר לה כפופי� בי! , ח עליונה"ח הוא ועדת מל"המוסד העליו! במל  43

 .ח מקומיות"מל

שעל פיה על , של רמת האיומי� והפגיעות, המבוססת על הערכה סבירה, הגדרההנו " תרחיש הייחוס"  44
 .הרשות המקומית ושירותי החירו� שלה להיער& למת! מענה
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; 45מער� המכלולי�; המדרג הניהולי של הרשות בעת חירו�; המקומית את ענייניה בעתות חירו�
חלוקת הרשות ; 46מער� כוח האד� שבאמצעותו תמלא הרשות את משימותיה בעתות חירו�

של הרשות שישמש לה מוקד ) חבורת פיקוד קדמי(ק "הקמת חפ;  אזוריי�המקומית למטות
, פינוי(ח "לפס, להסברה, מינוי ועדות מייעצות לטיפול באוכלוסייה; שליטה בקרבת האירועי�

 .47ולתיאו� וארגו� של התנדבות ברשות) סעד וחללי�

 נוהלי הפעלה למטה :בתיק האב נקבע ג� כי המועצה תכי� נוהלי חירו� פנימיי� בתחומי� האלה
נוהלי עבודה לאגפי� ולמחלקות ; נוהלי עבודת המכלולי�; החירו� של הרשות ולמרכז ההפעלה

הנהלי� האלה . התשתיות ולשכת המידע, שבתו� המכלולי� ונוהלי עבודה לצוותי ההתערבות
 .יישלחו לכל האגפי� והמחלקות ברשות ולבעלי התפקידי� לשעת חירו�

כרמל והמועצה האזורית חו, הכרמל לא קבעו !קומיות עספייא ודאליית אלנמצא כי המועצות המ
לעצמ� נוהלי חירו� בהתא� לאמור בתיקי האב וכי הנהלי� שהיו ברשות� לא היו מעודכני� 
וחלק� א, לא התייחסו לפעולות שבעלי תפקידי� ברשויות צריכי� לבצע בימי שגרה לקראת מצב 

 .ו� השרפה בכרמלכג, חירו� עתידי וכ� באסונות טבע

עוד נמצא כי הרשויות המקומיות האמורות לא הפיצו את נוהלי החירו� לכל בעלי התפקידי� בעת 
להל� . חירו� כנדרש ועקב כ� בעלי התפקידי� הללו לא פעלו על פי הנהלי� במהל� השרפה

 :פירוט

Ï Ó ¯ Î ‰  Û Â Á  ˙ È ¯ Â Ê ‡ ‰  ‰ ˆ Ú Â Ó  עודכ� נוהל עבודה לשעת חירו� 2010בינואר  רק :‰
, נמצא כי הנוהל אינו עוסק בכל הנושאי� הנדרשי� על פי תיק האב. של המועצה)  הנוהל!הל� ל(

הנוהל אינו עוסק בפינוי אוכלוסייה ובחלוקת ; נפגעי� או באסו� המוני!כגו� הטיפול באירוע רב
מזו� בשעת חירו� ואינו כולל דרישה לתיעוד סיכומי דיוני� ורישו� סדור של עיקרי האירועי� 

 .צאותיה�ותו

‡ È È Ù Ò Ú  ˙ È Ó Â ˜ Ó ‰  ‰ ˆ Ú Â Ó נמצא שהמועצה לא הכינה נוהלי חירו� או נהלי�  :‰
וכ� לא הכינה רשימה שמית של בעלי תפקידי� בעת חירו� ולמותר לציי� כי , כלליי� שיתאימו לה

 .לא בוצעה חלוקת אחריות בי� אגפיה

קומית יצר פער המועצה המקומית עספייא מסרה בתשובתה כי המעבר מעיר הכרמל למועצה מ
 . והמועצה פועלת למיסוד נהלי� לרבות נוהלי חירו�, באשר לנהלי� לשעת חירו�

Ï ‡  ˙ È È Ï ‡ „  ˙ È Ó Â ˜ Ó ‰  ‰ ˆ Ú Â Ó ‰-Ï Ó ¯ Î:  במועד הביקורת נמצאו בלשכת ראש
, אול� הנהלי� לא הופצו למחלקות במועצה, המועצה נוהלי חירו� שהוכנו זמ� קצר קוד� לכ�

__________________ 

,  במצבי חירו�או תחומי עיסוק בעלי מכנה משות$/איגוד של מחלקות ו"מכלול הוא , לפי תיקי האב  45
המבנה ". המאפשר שליטה ותכלול אפקטיביי� של המענה הנדרש מהוועדה לטיפול באירועי�

תפעול ;  הנדסה ותשתיות:הארגוני של הרשות המקומית בעתות חירו� מבוסס על שישה מכלולי�
� המכלולי. הסברה ודוברות, מידע לציבור; חינו&; טיפול באוכלוסייה; מינהל כללי; ולוגיסטיקה

 .כוללי� בעלי תפקידי� הפועלי� בתחומי� העיקריי� שבאחריות הרשות
 , מער& המתנדבי� שיאורג! מראש ויפעל בעתות חירו�,לרבות עובדי הרשות שירותקו בשעת חירו�  46

 .)ר"הגמ(הגנה המרחבית הר או יחידות "פקעהכוחות הסיוע של ו
ונוס$ על כ& , ארגוני למילוי צורכי אוכלוסייהכי יוק� מער& ) ובנוהל הכללי(עוד נקבע בתיקי האב   47

עובדי� קהילתיי� ופסיכולוגי� וצוות , מקצועי שחבריו ה� עובדי רווחה*יוקמו צוות התערבות רב
והוא יעסוק , התשתיות והביצוע ועובדי� טכניי�, תשתיות שחבריו ה� נציגי יחידות ההנדסה

עובדי� , מער& המתנדבי�, ידע בתחומי� אחדי�נקבע כי יוכנו ריכוזי מכמו כ! . בתחומי� הפיזיי�
 .פינוי וקליטה, מרותקי� ומתקני� האמורי� לשמש מרכזי שהייה
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המועצה מסרה לעובדי הביקורת כי אי� . א ידעו על דבר קיומ�ולמותר לציי� שמנהלי המחלקות ל
עוד נמצא כי המועצה לא ביצעה . עת חירו�שלפיה� היא אמורה לפעול בהלי חירו� ונשו� 

 .תרגילי מוכנות לשעת חירו� בהתא� לנהלי�

כרמל מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי היא שוקדת על !המועצה המקומית דאליית אל
 .והלי חירו� והכשרת עובדיה בעניי� זהבניית נ

 ‡ÈÈÙÒÚ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂˆÚÂÓÏÂ ÏÓ¯Î‰ ÛÂÁ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ï‡ ˙ÈÈÏ‡„Â-ÚÂ·˜Ï ˙ÈÒÈÒ·‰ Ô˙·ÂÁ ˙‡ Â‡ÏÈÓ ‡Ï ÈÎ ÏÓ¯Î , ˙‡ ˙Â˜ÏÁÓÏ ıÈÙ‰ÏÂ ÔÎ„ÚÏ

ÌÈ�Â˘‰ ÌÂ¯ÈÁ‰ È·ˆÓÏ ÌÈÏ‰�‰ .ÈÂ˘¯‰ Ï˘ Ô˙ÏÂÎÈ· Ú‚ÂÙ ‰Ï‡Î ÌÂ¯ÈÁ ÈÏ‰Â� ¯„ÚÈ‰ ˙Â
 Ï˘ ÌÈÎ¯ˆ‰ ˙‡ ˜ÙÒÏÂ ¯ˆ˜ ÔÓÊ ˜¯Ù ÍÂ˙Â ÈÂ‡¯Î ‰¯‚˘‰Ó ÌÈ‚¯ÂÁ‰ ÌÈ·ˆÓÏ ¯Â·ÚÏ

‰Ê ·ˆÓ· Ô‰È·˘Â˙. 

 

 

 אספקת מי� בעת חירו�

באחריות הרשות המקומית . המי� ה� משאב חיוני לצורכי הקיו� השוט, של תושבי מדינת ישראל
ע� . קי מי� בתחומהבעצמה או באמצעות תאגיד המי� שלה או ספ, לספק מי� לתושבי� בכל עת

פעולות טרור , ובה� מלחמה, זאת עלולי� להיווצר קשיי� ניכרי� באספקת המי� במצבי� שוני�
 .וא, בשל תקלות טכניות, ואסונות טבע

, דרכי הפעולה במצבי חירו� בתחו� המי� נקבעו בהנחיות ובנהלי� להפעלת הרשויות המקומיות
 .48ח"של המלבתיקי אב להפעלת� בזמ� חירו� ובקונטרסי� 

וכ� מפלס המי� בברכות , המספקת מי� לכיבוי דלקות, בעת חירו� עלולה להיפגע רשת המי�
הדבר מחייב תכנו� . האיגו� עלול לרדת באופ� חד בתו� זמ� קצר כתוצאה משימוש מוגבר במי�

 .והתאמת רשת המי� למילוי צורכי כיבוי אש

י לקבוע בתקנות את הכמות ואת הסוגי� של חוק שירותי הכבאות קובע בי� היתר ששר הפני� רשא
 .המתקני� והחומרי� לכיבוי שרפות שיוצבו ויוחזקו במצב תקי� במקרקעי� לסוגיו, הציוד

בפקודת העיריות וצווי המועצות המקומיות והאזוריות נקבע שעל הרשויות המקומיות להסדיר את 
מוני� והאביזרי� המשמשי� ה, אספקת המי� על ידי מדידת כמות המי� הנדרשת ואת החומרי�

, ברזי�, שסתומי�, העוצמה והחומר של צינורות, הטיב, וכ� עליה לקבוע את המידה, למטרה זו
, להסדרת�, לאספקת�, מכשירי� ובתי קיבול אחרי� שישמשו להובלת מי�, סוליות קרקע, בורות

 .לחידוש� ולשימוש בה�

, ל נקבע שהרשות המקומית"וציאה רחשה" ארגו� ותפעול ברשות המקומית, תכנו�"בהוראות 
תמשי� להיות אחראית , המופקדת על אספקת שירותי� לאוכלוסייה המקומית בזמ� רגיעה

 .לאספקת אות� השירותי� ג� במצבי חירו� באמצעות מטה החירו� שלה

__________________ 

מדובר בעשרות נהלי� והנחיות שה� מער& . ח מקומיות"קובצי הנחיות לבעלי תפקידי� בוועדות מל  48
דה בשעת בי! היתר בדבר היערכותה של הרשות המקומית לשעת חירו� ותפקו, נורמטיבי מקי$

 .חירו�
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 מוכנות� של הרשויות המקומית לאספקת מי� בשעת חירו�

שבמשרד )  רשות המי�!להל� (ית למי� ולביוב הועלה כי מדי שנה בשנה עורכת הרשות הממשלת
התשתיות הלאומיות ביקורת בנושא אופ� היערכות� של הרשויות המקומיות לאספקת מי� במצבי 
חירו� או בעת מחסור חמור במי� וכ� בנושא האופ� שהיא מדריכה את הגורמי� הרלוונטיי� 

 :להל� עיקר הממצאי� מבדיקת הנושא. לטפל בסוגיות אלה

È È ¯ È ÚÏ ‡  ˙ È È Ï ‡ „  ˙ Â È Ó Â ˜ Ó ‰  ˙ Â ˆ Ú Â Ó ‰ Â  Ï Ó ¯ Î  ˙ ¯ È Ë  ˙- Ï Ó ¯ Î
‡ È È Ù Ò Ú Â:בעיריית טירת כרמל 2009כי בבדיקה שעשתה רשות המי� בדצמבר ,  הועלה 

אי� , ראשית: כרמל ועספייא נמצאו שני ליקויי� עיקריי�!ובמועצות המקומיות דאליית אל
גדרת השיטה שתבטיח לה" מקורות"לרשויות תכניות כתובות ומפורטות המתואמות מול חברת 

ברשויות קיי� מחסור מתמש� במלאי הצנרת והאביזרי� למי� , שנית; 49אספקת מי� בחירו�
 .עקב היעדר מקו� אחסו� ראוי, ח"ולביוב כמתחייב מנוהלי מל

 .בבדיקת משרד מבקר המדינה נמצא שהרשויות המקומיות האמורות טר� טיפלו בליקויי� אלה

כי בימי� אלה הותקנו שלושה עוקבי מי� , מל ציינה בתשובתהכר!המועצה המקומית דאליית אל
ומתבצעי� תיקוני� למכל המי� לשעת חירו� בעל נפח של , שאמורי� להוביל מי� בשעת חירו�

כי המועצה תפעל ע� חברת מקורות לקבוע תכנית עבודה מסודרת למצבי , עוד ציינה. ק" מ1,200
 . חירו�

בתה כי ללא תקציב מיוחד אי� היא יכולה להעמיד מלאי המועצה המקומית עספייא מסרה בתשו
 .ח"צנרת ואביזרי� למי� ולביוב כמתחייב מנוהלי מל

היא תרכוש את , עיריית טירת כרמל מסרה בתשובתה כי לאחר שייבנה מחס� החירו� החדש שלה
 .כל הציוד ותאחסנו כנדרש

ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂˆÚÂÓÏÂ ÏÓ¯Î ˙¯ÈË ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙ÈÈÏ‡„Â ‡ÈÈÙÒÚ ˙
Ï‡- ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÏÎ ˙‡ Â�˜È˙ Ì¯Ë Ô‰ ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓÓ ÌÈÈ˙�˘Î ÂÙÏÁ˘ Û‡ ÈÎ ÏÓ¯Î

ÌÈÓ‰ ˙Â˘¯ ‰Î¯Ú˘ ˙¯Â˜È·‰ ‰ÚÈ·ˆ‰ Ì‰ÈÏÚ˘ .È‡- Ô˙ÂÎ¯ÚÈ‰· Ú‚ÂÙ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙
¯·˘Ó ÈÚÂ¯È‡ÏÂ ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ Ô˙Â�ÎÂÓÂ . ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

Â‰Ó Â�È‡ ÌÈ·‡˘Ó ¯ÒÂÁ ‰�È„Ó‰¯·˘Ó È·ˆÓÏ ‰ÈÂ˜Ï ˙ÂÎ¯ÚÈ‰Ï ‰ÏÈÚ ‰Â , ¯·Â„Ó ÔÎ˘
Ì„˜‰· ÂÎ¯ÚÈÈ ˙ÂÈÂ˘¯‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÔÎÏÂ ˙ÂÂÓÂ ÌÈÈÁ Ï˘ ÔÈÈ�Ú· ÌÈ˙ÚÏ . 

‰ Ù È Á  ˙ È È ¯ È Ú: עשו המינהל למשק המי� והממונה על תאגידי מי� וביוב 2008 בשנת 
סילוק משבר מי� ו, התמודדות ע� מצבי חירו�"שבמשרד הפני� ביקורת בעיריית חיפה בנושא 

וכי עובדי תאגיד המי� משתתפי� בהכשרות , עלה כי חיפה נמצאת ברמת מוכנות טובה". ביוב
 . ובהשתלמויות מקצועיות בנושאי ההיערכות לשעת חירו�

" באירוע שרפה באזור הכרמל"הבדיקה העלתה כי תאגיד המי� הוציא נוהל עבודה פנימי לטיפול 
נמצא כי חסרה לתאגיד המי� . רפה באזור הכרמלאשר נועד לתת מענה לצרכי� העולי� בעת ש

רשימת תיוג של כל הפעולות שעל מנהלי המחלקות בתאגיד המי� לבצע על פי הנהלי� ע� קבלת 
 רשימה שמטרתה לקצר את זמ� ההתארגנות ולסייע במעקב אחר ביצוע !דיווח על אירוע חירו� 

 .כל הפעולות הנדרשות

__________________ 

 .ח ארצי"של הרשות העליונה למי� בשעת חירו� ומטה מל" קונטרס מי�"כנדרש ב  49
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 ‰ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚ ÈÎ ÚÈ·ˆÓ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ÌÈÓ‰ ÌÂÁ˙· ‰Ù¯˘ ÈÚÂ¯È‡· ÏÂÙÈËÏ ‰ÎÂ¯Ú ‰˙ÈÈ‰ .
ÔÈÎÈ ÌÈÓ‰ „È‚‡˙˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÛÂ˙È˘· , ˙Â˘¯„�‰ ˙ÂÏÂÚÙ Ï˘ ‚ÂÈ˙ ˙ÓÈ˘¯

˙Â�‚¯‡˙‰ ÈÎÈÏ‰ ¯ˆ˜Ï ˙�Ó ÏÚ ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú· „È‚‡˙· ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ·Ó. 

רשימת תיוג "העירייה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי בעקבות הערת הביקורת הוספה 
 ".סדר פעולות בהתא�ו

 

 ניהול אספקת המי� במועצה האזורית חו� הכרמל במהל� השרפה 

להבטיח אספקת מי� סדירה )  החברה!להל� (מתוק, תפקידה כספק מי� נדרשת חברת מקורות 
המענה לאספקת מי� בשעת חירו� מוגדר . 51 ולהיות ערוכה למצבי חירו� שוני�50עבור צרכניה

על פי הנוהל מחויב ספק . 2006שברי מי� שפרסמה רשות המי� ביוני בנוהל היערכות לטיפול במ
הנוהל קובע כי האחריות . המי� בהתקנת דיזל גנרטור לגיבוי המשאבה במקרה של הפסקת חשמל

לרבות , להבטחת תקינות מער� הגיבוי ליצור חשמל בשעת חירו� להבטחת המש� אספקת המי�
 .י�חלה על ספק המ, הבטחת חלפי� ומלאי סולר

א, שהיחידה לביטחו� מי� ברשות המי� לא הכריזה , הועלה כי מיד ע� קבלת ההודעה על השרפה
 24פתחה חברת מקורות באזור טירת כרמל חדר מצב אשר אויש , על מצב חירו� במשק המי�

 עוד הועלה כי החברה ביצעה כמה. שעות ביממה על ידי מהנדסי� בכירי� וצוותי תפעול ותחזוקה
שמירה על מפלס מי� מרבי  כגו�,  השרפהלאזורטרת� להבטיח אספקת מי� סדירה פעולות שמ

נוכח המחסור במידע לגבי היק, . במש� כל שעות היממה התפעוליות שלה באזור השרפה ברכותב
, התקבלו בחדר המצב של החברה כמה החלטות ניהוליות, עוצמתה וקצב התקדמות האש, השרפה

ובה� מכל הסולר שיועד , ז כלור וריקו� מכלי סולר ממספר מתקני�ובה� פינוי גלילי� המכילי� ג
 .להפעלת הדיזל גנרטור בתחנת עי� הוד

קיו� נוהל ההיערכות לטיפול במשברי מי� ובשל ההחלטה על ריקו� מכל !התברר כי כתוצאה מאי
 נגרמו שיבושי� באספקת המי� אל היישובי� שבתחו� המועצה האזורית, הסולר בתחנת עי� הוד

 :להל� פירוט הממצאי�. חו, הכרמל ובתו� היישובי�

˜Ô ¯ Â ‡  ˙ È ·  ı Â · È: 18.00שעה ב ,שרפהביו� הראשו� ל כי נמצא�זר� שנותק  לאחר , בער
מי� לא וכתוצאה מכ� , לפעולהחשמלית משאבה ההפסיקה ,  מטעמי בטיחותהחשמל לקיבו2

י אי� בידי הקיבו2 אמצעי התברר כ. הוא התרוק�המי� של הקיבו2 ו למגדל ת המי�הוזרמו מברכ
, המצוי בתחומי היער, חלופי להזרמת מי� למגדל המי� וכתוצאה מכ� לא היה ברשות הקיבו2

 .מי� לכיבוי השרפה

 ˙˜ÙÒ‡Ï ıÂ·È˜‰ ˙Â�ÎÂÓ ¯ÒÂÁ ÏÚ Ô¯Â‡ ˙È· ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘· ‰¯È„Ò ÌÈÓ .È‰ ÌÈÓ È¯·˘Ó· ÏÂÙÈËÏ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰ Ï‰Â� ÈÙ ÏÚ ıÂ·È˜‰ ÏÚ ‰

 Ì‚ ÂÏ˘ ÌÈÓ‰ Ï„‚ÓÏ ÌÈÓ‰ ˙Î¯·Ó ÌÈÓ ˙Ó¯Ê‰ ÁÈË·˙˘ ¯ÂË¯�‚ ÏÊÈ„ ˙Î¯ÚÓ· „ÈÈËˆ‰Ï
ÏÓ˘Á‰ ˙˜ÙÒ‡· ÌÈ˘Â·È˘Ï ˙Ó¯Â‚‰ ˙È¯ÂÊ‡ Â‡ ˙Èˆ¯‡ ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú·. 

__________________ 

 .כאשר אספקת המי� תתבצע על פי קריטריוני� שנקבעו למצבי החירו� השוני� בתחו� המי� והביוב  50
עי� כל הנושאי� הנוג, 1.5.10*החל מ,  הועברו6.11.06 מיו� 663בהתא� להחלטת ממשלה מספר   51

 .להיערכות למשברי מי� מחברת מקורות ליחידה לביטחו! מי� ברשות המי�
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, החשמליתגנרטור לש� גיבוי המשאבה ,  בסיוע המועצה,הקיבו2 רכש  כי לאחר השרפההועלה
 .כגיבוי נוס, לשעת חירו� ותמקורשל הראשי  לקו  המי�מגדלאת בר יוח

„ Â ‰  Ô È Ú ,Ô Â È ˆ Ú  ¯ È � ,„ Â Á  Ô È Ú Â  „ ¯ Â ‡  Ô È Ó È: אירוע השרפה �הועלה כי במהל 
נמצא כי כתוצאה מריקו� מכל הסולר . נותקה אספקת החשמל לאזור יישובי� אלו מטעמי בטיחות

י וכ,  שעות לא נית� היה להפעיל את משאבות התחנה3.5!במש� כ, בתחנת עי� הוד כאמור לעיל
 שעות בשל סתימה 13.5!הופסקה פעולת הדיזל גנרטור בתחנה למש� כ, לאחר מילוי מכלי הסולר

כתוצאה מרצ, האירועי� דלעיל לא הוזרמו מי� לברכת המי� בניר עציו� והיא . במסנ� הסולר
, 52שבמהלכ� נאלצו הכבאיות למלא מי� מנקודות מילוי מרוחקות,  שעות10!הייתה ריקה במש� כ

 . לבזבוז זמ� יקר ולפגיעה ביכולת הכיבוידבר שגר� 

הסבירה כי ההחלטה לרוק� את , 2011בתשובתה למשרד מבקר המדינה מספטמבר , חברת מקורות
נבעה מהחשש כי מכל סולר עלול , ובה� ג� תחנת עי� הוד, מכלי הסולר במתקני� באזור השרפה

 אחת המסקנות שעלו עוד מסרה החברה כי. לסכ� חיי אד� ולהחמיר את המצב, להתפוצ2
פעולות התחזוקה המונעת שבוצעו במתקני "מתחקירי� פנימיי� שקיימה לאחר השרפה הייתה כי 

, ובכלל זה שמירה על רצועות הגנה סביב מתקני� המועדי� לשרפות, החברה באופ� שוט,
 ". מאפשרות לא לרוק� סולר במתקני� ג� א� ה� קרובי� למוקדי אש

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï, ‰Ú‚Ù „Â‰ ÔÈÚ ˙�Á˙ ÏÎÓÓ ¯ÏÂÒ‰ ÔÂ˜È¯ ÏÚ ‰ËÏÁ‰‰ 
ÌÂ¯ÈÁ· ÏÓ˘Á ¯ÂˆÈÈÏ ˙ÏÂÎÈ· . Ì‰·˘ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ·ˆÓ ÌÈÓÈÈ˜ ˙Â¯Â˜Ó ˙¯·Á ˙Ú„Ï˘ ÏÎÎ

‰È�˜˙ÓÓ ÌÈ˜ÈÏ„ ÌÈ¯ÓÂÁ ˙Â�ÙÏ ˘È , ˙‡ ¯Ù˘Ï ÍÎ·Â ÂÏ‡ ˙ÂÏÂÚÙÏ Ï‰Â� ÚÂ·˜Ï ‰ÈÏÚ
ÌÂ¯ÈÁ ˙Â˙ÚÏ ‰˙Â�ÎÂÓ . 

 על ידי משטרת ישראל 4ה בשל חסימת כביש עוד מסרה החברה כי השבת הסולר לתחנה התעכב
א חדרה "ק המשטרה וכב"החברה עמדה בקשר רצי, ע� חפ. עקב התפשטות האש לכיוו� הכביש

פעולות ריקו� , להערכת מהנדסיה. על מנת להביא למעבר מכלית סולר לתחנה מהר ככל האפשר
החברה מציינת כי . ומילוי הסולר במכל הביאו להצפת משקעי� וכתוצאה מכ� לסתימת המסנ�

 .לאיתור התקלה ותיקונה, תחת איו� השרפה, עובדיה פעלו נמרצות

החברה הוסיפה ומסרה בתשובתה כי אחת הסיבות להתרוקנות ברכת ניר עציו� נעוצה בגידול חד 
 .בצריכת המי� ביישוב עי� הוד שהשתוותה ליכולת האספקה של תחנת עי� הוד

ÈÏ ÌÈÓ‰ ˙˜ÙÒ‡ Í¯ÚÓ· ˙ÂÏ˜˙‰ ÁÎÂ�„Â‰ ÔÈÚ ÌÈ·Â˘È ,ÔÂÈˆÚ ¯È� , „ÂÁ ÔÈÚÂ „¯Â‡ ÔÈÓÈ
‰Ê Ï„Â‚ ¯„Ò· ¯ÚÈ ˙Ù¯˘ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï ÌÈÓ ˙˜ÙÒ‡· ˙ÂÏ·‚Ó‰Â ‰Ù¯˘‰ ÍÏ‰Ó· , ¯Â·Ò

ÏÓ¯Î‰ ÛÂÁ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂ‰ ÛÂ˙È˘·
ÌÈ�Â˘‰ ,ÌÈÓ‰ ˙Â˘¯Â ˙Â¯Â˜Ó ˙¯·Á ,˘Ù‡Ï È„Î ÏÂÚÙÏÂ ‡˘Â�· ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜Ï ÌÈÓ ˙˜ÙÒ‡ ¯

ÌÈ·Â˘ÈÈ· ˘‡ ÈÂ·ÈÎÏ ‰ÙÈˆ¯Â ‰¯È„Ò. 

 

__________________ 

הוקמו על ידי רשות , 6הממוקמות בכניסה ליער אתאטורק ובכניסה לכלא , נקודות המילוי לכבאיות  52
המי� בשיתו$ המועצה האזורית חו$ הכרמל כחלק מיישו� מסקנות צוות משות$ למינהל המי� 

 .1998שהוק� לאחר השרפה שפקדה את אזור ניר עציו! ועי! הוד בשנת ונציבות כבאות והצלה 
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 מחסני חירו� 

ח ובאמצעותו הוא מנחה את הרשויות "הוא הממונה על פס)  המשרד!להל� (משרד הפני� 
נהלי� והנחיות בענייני� , ח עליונה"באמצעות רשות פס, המשרד הוציא. המקומיות בתחו� זה

תחזוקתו של , 53ני החירו� שברשויות המקומיותלרבות נוהל בעניי� אחסנת הציוד במחס, שוני�
בנוהל . ח"המשרד מבצע ברשויות המקומיות ביקורות כשיר4ת וכוננות פס. ציוד זה והטיפול בו

האמור נקבע כי הרשות המקומית אחראית לניהול הציוד הנדרש לקליטת מפוני� ולטיפול בחללי� 
 . לתחזוקתו של הציוד ולטיפול בו, בשעת חירו�

ערכות , מזרני�, שמיכות:  נקבעו סוגי הציוד והאביזרי� שנדרשי� להימצא במחס� החירו�בנוהל
מחס� חירו� אמור להכיל ג� ציוד המיועד . 'ערכות בישול וכו, תאורת חירו�, עזרה ראשונה

להל� עיקר . ח"ח ולמל"ציוד לפס, ובכלל זה ציוד ליחידות פיקוד העור,, למלחמה ולמצבי חירו�
 :הממצאי�

Ó ‰‡ È È Ù Ò Ú  ˙ È Ó Â ˜ Ó ‰  ‰ ˆ Ú Â: בביקורת נמצא שהמועצה לא הקימה כלל מחס� חירו� 
 .ולמותר לציי� שהיא לא רכשה את הציוד והאביזרי� שהמחס� צרי� היה להכיל

, ר"בשיתו, משרד הפני� ופקע, המועצה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי היא תיער�
ל מסרה בתשובתה למשרד "רח. ות חירו�להקמת מחס� חירו� שישמש ה� בעתות שגרה וה� בעת

 .מבקר המדינה כי משרד הפני� אישר לאחרונה תכניות ונת� תקציב להקמת מחס� חירו� במועצה

Ï ‡  ˙ È È Ï ‡ „  ˙ È Ó Â ˜ Ó ‰  ‰ ˆ Ú Â Ó ‰-Ï Ó ¯ Î:  הועלה כי בזמ� השרפה לא היה במחס�
טנה של בשל קיבולתו הק. החירו� של המועצה גנרטור חירו� תקי� וכי תאורות החירו� לא פעלו

א, שלפי נתוני משרד , )מזרני� ושמיכות( ערכות קליטה 200המחס� היה אפשר לאחס� בו רק 
 .ח מחוזי"את החסר היה צרי� להשלי� ממחס� פס.  ערכות500הפני� נדרשו 

. ח במועצה"ח מחוזי במשרד הפני� ביקורת כוננות פס" עשה מרכז פס2011הועלה כי בינואר 
שני ; לא היה רישו� של המצאי; כגו� ציוד לינה מוזנח, חס� החירו�בביקורת נמצאו ליקויי� במ

מחסור ; נייד) חבורת פיקוד קדמית(ק "היעדר מחס� חפ; גנרטורי� שאוחסנו בו לא היו תקיני�
 .באפודי מג� ובערכות עזרה ראשונה, בתאורת חירו�

,  החירו� שלההמועצה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי היא מארגנת ומסדרת את מחס�
וכי בימי� , משלימה את ציוד העזרה הראשונה וממלאת את יתר החסרי�, מתקנת את הגנרטורי�

 .הקרובי� תושל� הכנת מחס� החירו�

Ï Ó ¯ Î  ˙ ¯ È Ë  ˙ È È ¯ È Ú: הועלה כי מחס� החירו� של העירייה ממוק� במבנה יש� ורעוע ,
ח מחוזי " ער� מרכז פס2010באוקטובר . ושטחו קט� מלהכיל את כל הציוד הנדרש לשעת חירו�

ציוד : בביקורת נמצאו ליקויי� בציוד שבמחס�. ח בעירייה"שבמשרד הפני� ביקורת כוננות פס
פריטי� רבי� שאוחסנו במחס� החירו� אינ� שייכי� לציוד , אי� רישו� של המצאי, לינה מוזנח

 .ח"פס

שכלל , ח"וד ממחס� פסבמהל� השרפה נעשה שימוש בצי, הועלה כי על פי הנחיית ראש העירייה
, ערכות לינה אלו סופקו לתושבי� שהגיעו למרכזי הקליטה. בי� היתר הספקת מזרני� ושמיכות

עוד הועלה כי היה חוסר בערכות לינה ואיכות� של . ח"למרות הליקויי� שנמצאו בה� בביקורת פס

__________________ 

 .2002 מאוגוסט 27' נוהל מס  53
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ירייה ערכות ולכ� במהל� האירוע נאל2 משרד הפני� לספק לע, חלק מהערכות לא הייתה ראויה
 .ח מחוזי"לינה וציוד נלווה ממחס� פס

 נמצא כי במחס� עדיי� 2011בבדיקה של נציגי משרד מבקר המדינה במחס� החירו� במאי 
 .ח"מאוחסני� פריטי� שוני� שאינ� שייכי� לציוד פס

עיריית טירת כרמל מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי התקבל לאחרונה תקציב ממשרד 
לגבי המחס� הנוכחי ציינה העירייה כי ייער� סידור ומיו� של כל . מת מחס� חירו� חדשהפני� להק

ל מסרה בתשובתה כי תכניות מחס� החירו� החדש של העירייה הוגשו "רח. הציוד הנמצא בו
 . לוועדה המחוזית לתכנו� ולבנייה

 „¯˘Ó‰�È„Ó‰ ¯˜·ÓÏ‡ ˙ÈÈÏ‡„Â ‡ÈÈÙÒÚ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ -È¯ÈÚÏÂ ÏÓ¯Î ˙¯ÈË ˙È
¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ Ô‰ÈÏÚ ÈÎ ÏÓ¯Î ,Ú˜ÙÂ ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ÛÂ˙È˘·"¯ , ÌÂ¯ÈÁ ÔÒÁÓ ÔÂ‚¯‡Ï

ÌÂ¯ÈÁÏ ˘¯„�‰ „ÂÈˆ‰ ÏÎ ˙‡ ÏÈÎÈ˘ , ˙‡ ˜ÊÁ˙Ï ˘È ÈÎÂ ÔÈ˜˙Â ¯È˘Î ˙ÂÈ‰Ï „ÂÈˆ‰ ÏÚ ÈÎ
ÈÂ‡¯Î ÔÒÁÓ‰ ,ÌÂ¯ÈÁ È·ˆÓÏ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰Ï ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ÈÏ‰Â�Ó ·ÈÈÁ˙ÓÎ. 

‰ Ù È Á  ˙ È È ¯ È Ú:  בעת השרפה נפתח אחד , משרד הפני�על פי הנחיית מחוז חיפה של
הניפוק בוצע באמצעות כֵלי רכב .  שמיכות420! מזרני� ו160ממחסני החירו� של העירייה ונופקו 

 .של מחלקת התובלה של העירייה וכִלי רכב של מחלקת המקלטי�

בי� היתר , הועלה כי במהל� השרפה היה קושי בניפוק הציוד ממחסני החירו� למרכזי הקליטה
משאיות שהובילו . � שאמצעי התובלה שייכי� לאגפי� שוני� ומנוהלי� בידי גורמי� שוני�משו

כי לעירייה אי� , עוד עלה. לעבור דר� רחובות מסוימי�, בשל גודל�, ציוד למרכזי הקליטה התקשו
כמו כ� עלה הצור� . די צוותי חירו� א� תידרש לפעול בעת ובעונה אחת בכמה מוקדי התרחשות

 .רכישת מצעי� ועוד, כמו הוספת מזרני�, ציוד במחסני החירו�בשיפור ה

‰ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙ÏÚÙ‰ ÌÂÁ˙· ‰˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ¯Ù˘Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ
‰ËÈÏ˜‰Â ÈÂ�ÈÙ‰ ÈÊÎ¯Ó Ï‡ „ÂÈˆ‰ ˙Ï·Â‰Â ÌÂ¯ÈÁ‰ È�ÒÁÓ. 

 ". הנושא מטופל כחלק מלקחי השרפה"עיריית חיפה מסרה בתשובתה כי 

 

 

 ת קודמות הפקת לקחי� משרפו

ועדות שהקי� משרד . במרוצת השני� אירעו שרפות יער גדולות בכמה אזורי� במדינה, כאמור
הפני� בעקבות כמה מהשרפות פרסמו המלצות ליישובי� ששוכני� בתו� יערות או בסמיכות 

 .להיער� אליה� כראוי ולהתגונ� מפניה�, אליה� כדי למנוע שרפות

 בפארק הכרמל באזור החי בר ושוויצריה הקטנה 19.9.89!בעקבות השרפה שפרצה ב .1
הוקמה על ידי ועדת שרי� לאיכות הסביבה ועדה מקצועית ,  דונ�3,200!והתפשטה על פני כ
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הוועדה המליצה בי� היתר להכי� תכנית מתאר כוללת לכרמל . 54לשיקו� ופיתוח של פארק הכרמל
לפתח דרכי� שיקלו את ; תידשתפרט את מגוו� סוגי השטח באזור ותעזור למנוע שרפות בע

;  מטר בקרבת יישובי� ומתקני�100!50ליצור אזורי חי2 של ; נגישות� של כוחות כיבוי אש
להציב כוננות של ; להתקי� קווי מי� וברזי כיבוי; להקי� בכרמל מרכז כיבוי של כבאיות קלות

ולהכי� ; וי אש בחורשלגבש תורת כיב; צוותי כיבוי ומסוקי כיבוי בימי� מ4עדי� לשרפה, תצפיות
 .תכניות מבצעיות לכיבוי שרפות בכרמל

 1998הוועדה שמינה שר הפני� לבירור נסיבות השרפות שפרצו בכרמל ובפארק קנדה בשנת  .2
המליצה בי� היתר שיישובי� המועדי� לשרפות יתקינו תשתיות מי� ומאגרי מי� שיסייעו בטיפול 

חקיקה ואכיפה בדבר היערכות הישובי� " שתגובש עוד המליצה הוועדה. בשרפות בתו� היישוב
 ".דרכי גישה והיערכות מוקדמת לשרפה, ובכלל זה הכנת פסי בידוד, למניעת דליקות

באזור , בגבעת וולפסו�:  פרצה שרפה גדולה בפארק הכרמל בשלושה מוקדי�2005באפריל  .3
לא , למעט עיריית חיפה, קוכי הרשויות המקומיות שנבד, יצוי�. נשר ובאזור שכונת דניה בחיפה

 .ביצעו תחקיר הפקת לקחי� משרפה זו

בביקורת נמצא שהרשויות המקומיות שנבדקו לא קיימו הלי� סדור לבחינת יישו� המלצות 
הוועדות שהוקמו בעקבות שרפות קודמות ולא קיימו הלי� סדור להפקת לקחי� מהשרפות שהיו 

הרשויות המקומיות לנהוג בהתא� להמלצות עוד נמצא כי משרד הפני� לא הנחה את . בכרמל
 :להל� דוגמאות. הוועדות שהקי� בעצמו

‰ Ù È Á  ˙ È È ¯ È Ú:סדור לבחינת יישו� ,  עד מועד השרפה בכרמל �לא קיימה העירייה הלי
המלצות הוועדות וא, לא יישמה את מרבית הלקחי� שהפיקה בעקבות שרפות קודמות בכרמל 

: עיקרי הלקחי� שלא יושמו היו כדלהל�. 2005בשנת ובכלל� השרפה שהתרחשה בפארק הכרמל 
הלקח בדבר ; לא הוכשר אזור חי2 ליד האוניברסיטה ולא הוכנה תכנית לדילול העצי� בסמו� לה

נובמבר יוש� באופ� חלקי !ביצוע תצפיות על פארק הכרמל מאוניברסיטת חיפה בחודשי� מאי
לא הוכנו תיקי שטח למקומות ; ניהלא הוכשרה דר� גישה בי� פארק הכרמל לשכונת ד; בלבד

לא הוכנה רשימת דרכי� חסומות שנית� לפתוח כחלק מההיערכות לכיבוי , המועדי� לשרפות
הקטנת פוטנציאל הסכנה להתלקחות אש הנותנת מענה "ולא הוכנה תכנית שמטרתה , שרפות

 ". דרכי גישה ותוכ� החורש, לאזורי חי2

Ï Ó ¯ Î ‰  Û Â Á  ˙ È ¯ Â Ê ‡ ‰  ‰ ˆ Ú Â Ó בחינת המועצה לא קיימה הלי� סדור לנמצא כי  :‰
רק חלק מההמלצות ממילא ו, יישו� המלצות הוועדות שהוקמו בעקבות שרפות היער הקודמות

, בסיוע המחלקה להתיישבות במשרד הביטחו� ורשות המי�, כ� למשל התקינה המועצה. יושמו
אול� ביתר . ימי� אורדמערכת מי� היקפית ועליה ברזי כיבוי בבית הספר ניר עציו� ובכפר הנוער 

לא נסללו , לא הותקנו מערכות מי� היקפיות) עי� הוד ועי� חוד, ניר עציו�, בית אור�(היישובי� 
הותאמו ולא תשתיות המי� ומאגרי המי� ביישובי� לא שופצו , דרכי גישה נוספות ליישובי�

 .לטיפול בשרפות בתו� היישובי�

ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰ ÂÓÈÈ˜È ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÈÎÌÂ˘ÈÈ ˙�ÈÁ·Ï ¯Â„Ò ÍÈÏ ˙Â„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ 
 ÔÈ˜˙‰Ï ˘È˘ ˘‡ ÈÂ·ÈÎÂ ˘‡ ˙ÚÈ�Ó ÈÚˆÓ‡ ÔÈÈ�Ú· ˙Â�Â˘‰ ÈÚÂ¯È‡Ï Í¯ÚÈ‰Ï È„Î ÔÓÂÁ˙·

ÈÂ‡¯Î Ì‰È�ÙÓ Ô�Â‚˙‰ÏÂ ‰Ù¯˘. 

__________________ 

על הוועדה הוטל להכי! . 24.09.89*הוועדה הוקמה בעקבות החלטת ועדת שרי� לאיכות הסביבה ב  54
לוגיה ח לעידוד מחקרי אקו"תכנית מקצועית לשיקו� ופיתוח הכרמל והועמד לה תקציב של מיליו! ש

 .וממשק למניעת שרפות
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 ¯Â·Ò ‡Â‰ ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â˙·Â˘˙· ¯ÒÓ ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó" ˙Ù¯Â‚ ‰‡¯Â‰˘
 ÁÂ„ ÏÎ ‡Ï È¯‰˘ ‰�ÂÎ� ‰�È‡ ˙Â„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ÌÂ˘ÈÈÏ‰‡ÏÓ ‰ÈÁ�‰Ï ÍÙÂ‰ ‰„ÚÂ ...

 ÒÁÈ· ‰„ÚÂÂ‰ ‰�ÓÓÏ ˙Ú„‰ ÏÂ˜È˘ ÔÂ˙� „ÈÓ˙Â Ô˜ÏÁ· Â‡ Ô‡ÂÏÓ· ˙ÂˆÓÂ‡Ó ˙ÂˆÏÓ‰‰
˙Â„ÚÂÂ‰ ˙ˆÏÓ‰ ÈÙ ÏÚ ‰ÏÂÚÙÏ." 

 „¯˘Ó‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙Â�Â˘‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰· ÔÂ„Ï ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰È‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ 
ÔÓÂ˘ÈÈÏ ÏÂÚÙÏÂ ,ÓÂ‡˘ ˙ÂˆÏÓ‰‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ÌÈÈ·Èˆ˜˙‰ ÌÈ¯„Ò‰‰ ˙Â·¯ÏÂˆ . „¯˘Ó ˙Ú„Ï

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó , ˙Â˘ÈÁ�· ÏÂÚÙÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙‡ ˙ÂÁ�‰Ï ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰È‰
Ô�Â˘ÏÎÂ Ô·˙ÎÎ Â¯ÎÊÂ‰˘ ˙Â„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ÌÂ˘ÈÈÏÂ ‰Ù¯˘‰Ó ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰Ï. 

 

 

 צוותי חירו� ומער� כיבוי אש מקומי

 ) י"צח(צוותי חירו� יישוביי� 

 לטפל במהירות דבר המקשה,  גאוגרפי רחב על פני שטחה פרוס חו, הכרמלאזוריתה המועצה
 יכולת לפתחעל כ� עלה הצור� . באירוע חירו� המתרחש באחד היישובי� או בכמה מה�

 יפעלו ו אלצוותי�.  עצמו בעת משברישובתושבי הימהירה באמצעות צוותי� מקרב התמודדות 
וכ� יוכלו להעניק ,  המוסמכי� ויתאמו את פעולותיה� עמ�רמי� הגושלת� והכוונת� הרשאעל פי 

 . בעת הצור�ידיסיוע ראשוני מ

 האג, לשירותי� חברתיי� ואישיי� במשרד הרווחה והשירותי� 2002 בשנת לש� כ� פיתח
מסגרת התנדבותית הנקראת )  משרד הרווחה!להל� ; משרד העבודה והרווחה דאז(החברתיי� 

מורכב ממתנדבי� תושבי היישוב ה, ייעודו של צוות זה). י" צח!להל�  (55"צוות חירו� יישובי"
נפשי וחברתי בשלבי ההתמודדות ע� מצב , רפואי, הוא לספק סיוע פיזי, שעברו הכשרה בסיסית

 .חירו�

צוותי , בסיוע המועצה, הוקמו) מגדי� והחותרי�, ניר עציו�, בית אור�(נמצא כי בחלק מהיישובי� 
). וותי� אלה בעת השרפה ראו להל�על פעילות צ (56וה� מקיימי� תרגולי� לעתי� קרובותי "צח

את דרכי הגישה אליו ואת ; כל אחד מחברי צוותי� אלו אמור להכיר היטב את היישוב ואתריו
את מערכות המי� שלו ואת מערכות ייצור החשמל בשעת חירו� הקיימות ; הדרכי� הפנימיות בו

 !להל� (ג� דוד אדו� א ומ"כב, בכוח� לסייע לכוחות חירו� חיצוניי� כגו� משטרה, משכ�. בו
 . להגיע אל היישוב ולפעול בו ביעילות) א"מד

וכ� , עוד נמצא כי המועצה פועלת להקמת צוותי� כאלה בכל היישובי� הכפריי� ובכפרי הנוער
זה בהקשר ). עתלית וקיסריה(ביישובי� העירוניי� ) ש"צח(פועלת להקמת צוותי חירו� שכונתיי� 

חלק� ש  מאחר השרפהבתחילתשביישובי המועצה היו ביישובי� י� " כי לא כל חברי הצחהועלה
 .לא יכלו להגיע ליישוביה� בשל חסימות צירי�

__________________ 

55  Áˆ ˜È˙"È) 2002(,משרד העבודה והרווחה  ,
השירות לעבודה , האג� לשירותי
 חברתיי
 ואישיי
 .קהילתית

 .2010י האחרו� בתחו
 המועצה נער� במאי "תרגיל צח  56
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‰ÏÈÚÂÓÂ ‰·Â˘Á ‡È‰ ÌÈÈ·Â˘ÈÈ‰ ÌÂ¯ÈÁ‰ È˙ÂÂˆ ˙Ó˜‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï . ÔÓ
Áˆ‰ Ï˘ ÌÏÂ‚¯˙Â Ì˙¯˘Î‰Ï ÂÏÚÙÈ ‰ÓÂÁ˙·˘ ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂ‰Â ‰ˆÚÂÓ‰ ÈÎ ÈÂ‡¯‰" ÌÈ

 Ì˙Â˘¯Ï „ÈÓÚ‰ÏÂ˙È·ËÈÓ ‰¯Âˆ· Ì„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓ Ì˘Ï ÌÈ˘¯„�‰ ÌÈÚˆÓ‡‰ ˙‡. 

 

 מער� כיבוי אש רשותי 

מסדירות התנדבות , 1986!ו"התשמ, )מתנדבי�!מינוי והעסקה של כבאי�(תקנות שירותי הכבאות 
ר "ואישור יו, ועדת בוחני�, התקנות קובעות דרישות קבלה. הכבאי� במסגרת רשות הכבאות

 המפקח יקבע את תנאי העסקת� של הכבאי� המתנדבי� והתפקידי� וקובעות כי, רשות הכבאות
 .שבה� יועסקו

הכולל שבע כבאיות עצמאי כיבוי אש האזורית חו, הכרמל מער� במש� השני� פיתחה המועצה 
א "שעברו הכשרה בסיסית בכבמתנדבי�  כבאי� 40!כאת הכבאיות מפעילי�  .ישנות השייכות לה

� הרשותיי� מבצעי� את התנדבות� במסגרת הרשות המקומית הואיל והכבאי� המתנדבי. חדרה
. מילוי תפקיד� אינו נעשה בהתא� להוראות התקנות האמורות, ולא במסגרת רשות הכבאות

ט "פיקודו של קבנמצאי� תחת עלי� על פי קריאה של מוקד הביטחו� של המועצה ווכבאי� אלה פ
 .המועצה

 !  ולפיכ� אטיות ובעלות יכולות מופחתות,י� שנה בנות כארבע! הכבאיות ישנות א, שנמצא כי
במהל� השרפה הופעלו . כוח ההתערבות הראשוני של המועצה בעת שרפותמהוות את ה� 

באזור כלא דמו� וקיבו2 בית , מתנדבי� מהיישובי� החותרי� ועי� כרמלכבאי� כבאיות בידי ה
חות כיבוי האש הועברו לאזור  לאחר שכל כו,צוותי� אלה נותרו בקיבו2 ג� בשעות הערב. אור�

 .טירת כרמל
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  כבאית של ניר עציו�

 

 צוות כבאי� מתנדבי� ע� גרור מי�
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ובשתיי� אחרות , עוד נמצא כי במהל� השרפה הושבתו כליל שתיי� מהכבאיות של המועצה
 נוס, על כ� נשר, במהל� האירוע גרור כיבוי על כל .אירעו תקלות שמנעו את המש� הפעלת�

 ).ומערכות נשימה פנימיתזרנוקי� , צינורות(היה עליו הציוד ש

מקרב  נמצא כי לאור היק, הפעילות של מער� הכבאות הרשותי במהל� השרפה גייסה המועצה
. א חדרה"� העתידי� לעבור הכשרה בסיסית בכבנוספי כבאי� מתנדבי� 30!תושבי היישובי� כ

ר למועצה שלוש כבאיות "העביר פקע, בויעוד נמצא כי בשל הנזקי� שנגרמו לכבאיות ולציוד הכי
ח לרכישת ציוד כיבוי וציוד " ש500,000!המועצה פרסמה מכרז בהיק, של כנוס, על כ�  .ישנות

 .אישי לכבאי� המתנדבי�

ıÓ‡ÓÏ ÌÂ¯˙Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ˙ÓÊÈ ˙‡ ·ÂÈÁ· ‰‡Â¯ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È˜Ê� ÌÂˆÓˆÏ 
‰Ù¯˘‰.ÌÏÂ‡  , „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ,˙ ·ÈÈÁÓ ¯·„‰ Û˙Â˘Ó ÏÂ‚¯˙Â ‰¯„Ò‰Â ÌÂ‡È

ÌÈ¯Á‡ ‰Ïˆ‰Â „Â˜ÈÙ ÈÓ¯Â‚ ÌÚÂ ˘‡‰ ÈÂ·ÈÎ Í¯ÚÓ ÌÚ , ˙Â‡¯Â‰ ˙ÏÁ‰ ˙�ÈÁ· ˙Â·¯Ï
˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ È·„�˙Ó ÏÚ Ì‚ Ô˜ÏÁ Â‡ ÌÈ·„�˙Ó‰ ÌÈ‡·Î‰ ˙Â�˜˙ , ¯·Â„ÓÂ ˙ÂÈ‰

ÌÈ·„�˙Ó‰ ÌÈ‡·ÎÏ ÌÈ�ÂÎÈÒ ÈÂÂ¯ ÌÂÁ˙·. 

 

✯ 

 

Ï‡ ˙ÈÈÏ‡„Â ‡ÈÈÙÒÚ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰-‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰Â ÏÓ¯Î Â‡ÏÈÓ ‡Ï ÏÓ¯Î‰ ÛÂÁ ˙È¯ÂÊ
˙Â˜ÏÁÓÏ ÌˆÈÙ‰ÏÂ ÌÂ¯ÈÁ È·ˆÓÏ ÌÈÏ‰� ÔÎ„ÚÏÂ ÚÂ·˜Ï ˙ÈÒÈÒ·‰ Ô˙·ÂÁ ˙‡ . ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ�

 ¯ÂÒÁÓ ÌÈÈ˜Â ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú· ÌÈÓ ˙˜ÙÒ‡ ˙ÁË·‰Ï ˙Â·Â˙Î ˙ÂÈ�Î˙ ÔÈ‡ ÂÏÏ‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï
ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘Ï ˜˘Ó ÈÏ‰Â�Ó ·ÈÈÁ˙ÓÎ ÌÈÓÏ ÌÈ¯ÊÈ·‡Â ˙¯�ˆ È‡ÏÓ· Í˘Ó˙Ó , ÈÎ ÌÈÚ·Â˜‰

 Ï˘ ‰˙ÂÈ¯Á‡·˙Ú ÏÎ· ÌÈÓ ˜ÙÒÏ ˙ÈÓÂ˜Ó ˙Â˘¯ ÏÎ . ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ÌÂ¯ÈÁ È�ÒÁÓÏ Ú‚Â�·
 ÌÂ¯ÈÁ ÔÒÁÓ ÏÏÎ ‰È‰ ‡Ï ‡ÈÈÙÒÚ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓÏ ÈÎ ‡ˆÓ� ÌÂ¯ÈÁ È·ˆÓÏ „ÂÈˆ ÏÈÎ‰Ï

Ï‡ ˙ÈÈÏ‡„ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ·Â- ÌÈ�ÎÂÓ ÂÈ‰ ‡Ï ÌÈ�ÒÁÓ‰ ÏÓ¯Î ˙¯ÈË ˙ÈÈ¯ÈÚ·Â ÏÓ¯Î
ÒÙ ÈÏ‰Â� ÈÙ ÏÚ ˘¯„�Î ÌÈ¯„ÂÒÓÂ"Á .˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ÂÏÚÙ ‡Ï Â˜„·�˘ 

ÏÓ¯Î· ÂÈ‰˘ ˙ÂÓ„Â˜ ˙ÂÙ¯˘Ó ˙Â„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ , ÌÂ˘ÈÈ ÏÚ Ô„ ‡Ï ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó Û‡Â
Ì‡˙‰· ‚Â‰�Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙‡ ‰Á�‰ ‡ÏÂ ˙ÂˆÏÓ‰‰ . 

 Ï˘ ÌÂ¯ÈÁ È·ˆÓÏ ‰ÈÂ˜Ï‰ Ô˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ˙‡ ‰·¯ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È‡ÏÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰-˘· ÂÏÚÂ‰˘ ˙ÂˆÏÓ‰‰ ÌÂ˘È˙ÂÓ„Â˜ ˙ÂÙ¯ . ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

 ˙ÂÓ„Â˜‰ ˙ÂÙ¯˘‰Ó ˙Â„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰· ÔÂ„Ï ¯„Ò‡ÓÎ ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó Ï˘ Â˙·ÂÁÓ ÈÎ ¯ÈÚÓ
ÔÓ˘ÈÈÏÂ . Ô˜˙ÏÂ ˙ÂÓ„Â˜ ˙ÂÙ¯˘Ó ÌÈÁ˜Ï Ì˘ÈÈÏÂ ˜ÈÙ‰Ï ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ

ÌÂ¯ÈÁ ·ˆÓ· È�ÂÈÁ‰ Ô„È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÓÏ ÂÏÎÂÈ˘ È„Î Ì„˜‰· ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ˙‡. 
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 ל המאבק בשרפה ברשויות המקומיותניהו

 הקמת מרכז הפעלה והפעלתו 

הוא המקו� שממנו פועל מטה החירו� של ) פ"מרהה !להל� (מרכז ההפעלה של הרשות המקומית 
במהל� השרפה לא הוכרז מצב , כאמור. הרשות וממנו היא מנהלת את ענייניה בעתות חירו�

אול� חלק מהרשויות , פ" להפעיל את המהרחירו� ולכ� לא חלה על הרשויות המקומיות חובה
 הוציא המינהל 2002בספטמבר . פי� בשל הצרכי� שעלו"המקומיות החליטו להפעיל את המהר

אפיו� והנחיות לתכנו� מוקדי� ומרכזי "שירותי חירו� ותפקידי� מיוחדי� במשרד הפני� , לרישוי
בתיק האב יש פרק הד� ). פני� הנחיות התכנו� של משרד ה!להל� " (הפעלה ברשויות המקומיות

במסמ� האמור פירט . שהוראותיו דומות לאלה שבהנחיות התכנו� של משרד הפני�, פ"במרה
החלוקה , פ"הנחיות והמלצות בדבר מיקומו וגודלו הפיזי של המרה, בי� השאר, משרד הפני�

 .פ על פי הפונקציות שיפעלו בו בעת חירו�"הפנימית שלו ותרשי� סכמתי של המרה

לקבל דיווחי� והנחיות ממקורות שוני� : פ בעת חירו�"אלה תפקידי מטה החירו� הממוק� במרה
להציג את ; להכי� הערכת מצב ולעדכנה באופ� שוט,; ולהעביר� לגורמי� הנוגעי� לעניי�

; לקבוע הוראות והנחיות הנגזרות מהערכת המצב ולהפיצ�; הנתוני� הדרושי� להערכת המצב
לדאוג לקשר ע� ;  ואגפי הרשות ובי� גופי החירו� בעת עשיית פעולותלתא� בי� המכלולי�

שירותי הכבאות וגופי חירו� , א"מד, המשטרה, ח מחוזי"מטה מל, המחוז או ע� הנפה הצבאית
 .לנהל את מערכות המידע הייעודיות לעת חירו� ועוד; אחרי�

 מויש להקי: פ"גע למרה בנוו כמה הנחיותבהנחיות התכנו� של משרד הפני� ובתיק האב נקבע
; מוג� או במקלט המאפשר למטה החירו� לפעול ג� בתנאי מלחמה בכל שעות היממהמבמבנה 

רצוי שמבנה ; פ יפעלו בעלי תפקידי� רבי� וכ� אמצעי� רבי�"יש להביא בחשבו� כי במרה
ליו  שהמעבר א!וא� אינו חלק ממנו , פ יהיה חלק מהבניי� העיקרי של הרשות או צמוד לו"מרהה

 את להכי� אפשרשבו יהיה , פ"יש לשאו, שלכל מכלול יהיה חלל עבודה במרה; יהיה בשטח מוג�
יש לתכנ� ולארג� את ;  בו אמצעי קשר ואמצעי� ממוחשבי�יהיויש לדאוג לכ� ש ; המצבהערכת
, לכל אחד מהמכלולי�, למוקד, למרכז הדיווח, פ כדי שיכלול חדרי� נפרדי� לראש הרשות"המרה

 . ועודר"של פקע) ר"קלי( הקישור לרשות המקומית חידתלי

אינ� ערוכי� , למעט עיריית חיפה, נמצא כי מרכזי ההפעלה ברשויות המקומיות שנבדקו
עוד נמצא כי חלק מהרשויות המקומיות ניהלו את אירוע . ומאורגני� לפעילות רציפה וממושכת

עוד עלה . בצורה רציפה וממושכתהשרפה ממבני� לא ממוגני� שלא היו ערוכי� לניהול האירוע 
דבר שהקשה את , כי הטלפוני� ומערכת הקשר בחירו� בחלק מהרשויות לא פעלו באופ� תקי�

 .ניהול האירוע

Ï Ó ¯ Î ‰  Û Â Á  ˙ È ¯ Â Ê ‡ ‰  ‰ ˆ Ú Â Ó  ממוק� במבנה מחלקת  של המועצהפ"מרה ה:‰
בעת . צהט המוע"ותחזוקתו השוטפת והיערכותו לשעת חירו� נתונות באחריות קב, הביטחו� שלה

עמדה זו מצוידת בקו .  לכל אחד מאגפי המועצה עמדת עבודה באחד מחדרי המבנהיתחירו� מוקצ
שדרכה יכול נציג האג, להתחבר למערכת המחשב המרכזית של , טלפו� ובנקודת רשת מחשב

 .המועצה

פ המועצה אינו עומד בדרישות שנקבעו בתיק האב ובהנחיות התכנו� של משרד "הועלה כי מרה
 לא נקבעו ממלאי ;במרחק רב מבניי� המועצהו,  במבנה שאינו ממוג� ממוק�פ"המרה .ני�הפ

 עוד עלה כי בעת .מתמש�רצו, ו תפקודו באירוע אתקשה מדבר ש, מקו� לבעלי התפקידי� בו
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ולפיכ� לא נפתחו תיקי , פ על פי נוהל החירו�"ראש המועצה לא הנחה להפעיל את המרההשרפה 
מחסור ;  לא הוכ� יומ� אירועי�;פ לא נכחו בו ברציפות"י� השוני� במרהונציגי האגפ, חירו�

; ההנחיות שניתנו והפעולות שנעשו, פ"במוקדני� מנע ניהול תקי� וסדור של המידע הזור� למרה
והעומס שנוצר במקו� הפריע לה� לתפקד בזמ� , פ לא נשמר לבעלי תפקיד בלבד"אזור המרה

 .האירוע

מרכזת ; פ"א הופעל נוהל העברת שיחות ממטה המועצה למרהל נמצא כי במהל� השרפה
, אי� למועצה מערכת קשר חירו�ש  מאחר;פ לא עמדה בעומס השיחות"הטלפוני� במרה

מחסור באמצעי תצוגה כגו� מפות ומסכי� הקשה ; התקשורת נעשתה בעיקר בטלפוני� סלולריי�
 .לגבש הערכת מצב עדכנית

אמנ� לא נפתחו תיקי החירו� א� יש לציי� כי "כי , ו, הכרמלבתשובתה ציינה המועצה האזורית ח
 ".התקשורת בי� האגפי� התנהלה באופ� שוט,

ל למועצה על הקמת מרכז " כי סוכ� בי� רח2011ל מסרה בי� היתר בתשובתה מספטמבר "רח
ל תמשי� להנחות את הרשות המקומית ותסייע לה בתיקו� "עוד צוי� כי רח. הפעלה ממוג�

 .הליקויי�

 ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‰‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚÏÓ¯Î‰ ÛÂÁ ˙È¯ÂÊ‡‰ ÌÈ‡˙‰Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ   ÊÎ¯Ó ˙‡
Ï ‰Ï˘ ‰ÏÚÙ‰‰Ì‡˙‰· Â„ÈÈˆÏÂ ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó Ï˘ ÔÂ�Î˙‰ ˙ÂÈÁ�‰· ˘¯„� , „¯˘Ó ÛÂ˙È˘·

¯Â ÌÈ�Ù‰Á"Ï . „ÂÚÓ Ï‰Â� Ï‚¯˙ÏÂ ÔÈÎ‰Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ
 ¯·ÚÓ·ˆÓÓ˙Â˙ÚÏ ‰¯‚˘ ÌÂ¯ÈÁ  Â·˘Á· ‡È·‰ÏÂ ÔÍ˘Ó˙Ó ÚÂ¯È‡ Ì‚. 

Ï Ó ¯ Î  ˙ ¯ È Ë  ˙ È È ¯ È Ú:כי , בי� היתר,  נקבע57אסו� המוני/ בנוהל העירייה למקרה פיגוע
. פ ישמש מוקד בקרה ושליטה וכתובת לפניות של גופי הביטחו� וההצלה ושל תושבי העיר"המרה

צעי פ יימצאו אמ"בתיקי אב לחירו� נקבע כי במרה .פ ימוק� בבניי� העירייה"עוד נקבע כי המרה
קשר אלחוטי וסלולרי ומערכת , מערכת מחשבי�, לרבות מרכזייה פנימית וחיצונית, שליטה

עוד נקבע כי ברשויות מקומיות שמערכות הדיווח בה� מבוססות על תקשורת . תמיכה בחשמל
 .מחשבי� פנימית יש לוודא שהשרתי� ומערכות התמיכה נמצאי� בתו� המרחב המוג�

דבר אשר הקשה את הגעת ,  ממוק� במבנה הרחוק מבניי� העירייהפ של העירייה"נמצא כי המרה
ע� התעצמות האש החליט ראש העירייה לפתוח בחדר . בעלי תפקיד וציוד לצור� ניהול האירוע

. פ העירייה נמצא באזור הסמו� לשרפה"זאת מכיוו� שמרה, הישיבות בעירייה מטה חירו� עירוני
עירייה הנוגעי� בדבר כי המטה העירוני יפעל על פי נוהל אול� ראש העירייה לא עדכ� את עובדי ה

; אסו� המוני וכתוצאה מכ� נוהלה התקשורת בי� האגפי� ללא גו, מתא�/העירייה למקרה פיגוע
אלא נכחו בו ג� , מטה החירו� העירוני לא נשמר לבעלי התפקידי� כפי שנקבעו בנוהל העירייה

ו� בזמ� האירוע הפריע למפעילי מטה החירו� העומס שנוצר במק. גורמי� עירוניי� ואחרי�
מחסור באמצעי בקרה ושליטה כגו� מפות . לתפקד והקשה עליה� את קבלת ההחלטות העירוני

ומערכות תקשורת ובעיות שליטה במטה החירו� העירוני הקשו את גיבושה של תמונת מצב 
 .עדכנית

 כרמל לבי� משרדי הממשלה בדבר  מתקיימי� דיוני� בי� עיריית טירת2002התברר כי עוד משנת 
. לרבות שדרוג המרכזייה ומערכות התקשורת, הצור� בהשלמת הציוד הטכנולוגי במרכז ההפעלה

__________________ 

 .ח"מל/3394' נוהל מס  57
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 בסיכו� תרגיל חירו� לאומי ובו 2010ר במאי "על החוסר בציוד טכנולוגי בעירייה הצביע ג� פקע
 . הועלה כי אי� לעירייה מערכת קשר לשעת חירו�

 .פ" לא הושלמה ההצטיידות הנדרשת במרה2011 סיו� הביקורת ביוני הועלה כי עד מועד

עיריית טירת כרמל מסרה בתשובתה כי היא נמצאת בתהלי� של רכישת מערכת שליטה ובקרה 
ל מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי למרכז "רח. וכתיבת נהלי� מתאימי�) ב"שו(

 .בחירו�ההפעלה הוכנסה תכנית מחשוב חדשה שתסייע לעבודה 

 ÊÎ¯Ó˘ ÍÎ Í¯ÚÈ‰ÏÂ ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ ÏÓ¯Î ˙¯ÈË ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ÏÚÙ‰‰ ,‰ËÈÏ˘Â ‰¯˜· ÊÎ¯Ó ˘Ó˘Ï ¯ÂÓ‡˘ , ÌÂ¯ÈÁ‰ ÈÏ‰Â�·Â ·‡‰ È˜È˙· ˘¯„�Î „ÈÂˆÈ

˙¯Â˘˜˙ ˙Î¯ÚÓ· ,ÌÈ˘¯„�‰ ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈ¯ÊÚ‰ ÏÎ·Â ˙ÂÙÓ· .‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ , „¯˘Ó ÛÂ˙È˘·
Á¯Â ÌÈ�Ù‰"Ï ,Ó ÌÈÁ˜Ï‰ ˙‡ ˜ÈÙ‰Ï „È˙Ú· ÌÂ¯ÈÁ ÈÚÂ¯È‡·˘ ÍÎÏ Í¯ÚÈ‰ÏÂ ‰Ù¯˘‰ ÚÂ¯È‡

 È˜È˙· ‰Ú·˜�˘ ˙�ÂÎ˙Ó· ÏÚÙÈÂ ÌÈÈË�ÂÂÏ¯‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ·· ˜¯ ‰ÏÚÙ‰‰ ÊÎ¯Ó ˘ÈÂ‡È
ÌÂ¯ÈÁ‰ ÈÏ‰Â�·Â ·‡‰ ,È·ËÈÓ ÏÂ‰È� Ï‰Â�È ÚÂ¯È‡‰˘ È„Î. 

‡ È È Ù Ò Ú  ˙ È Ó Â ˜ Ó ‰  ‰ ˆ Ú Â Ó פ שישמש אותה " הבדיקה העלתה שלמועצה אי� מרה:‰
ע� פרו2 השרפה הסבה המועצה את אול� הישיבות שלה למרכז . רשלניהול מצבי חירו� כנד

 .הפעלה לניהול האירוע

לא היה . הועלה כי בשעות הצהריי� של היו� הראשו� לשרפה קרסה מערכת החשמל ביישוב
כמו כ� מערכת התקשורת במועצה . ותאורות החירו� לא נדלקו, בבניי� המועצה גנרטור לחירו�

עוד עלה כי לא היו למועצה אמצעי שליטה ובקרה שיאפשרו . ה מלפעולומרכזיית הטלפוני� חדל
לא נענו פניות רבות של תושבי� למועצה לקבלת , בהיעדר תקשורת. לגבש תמונת מצב עדכנית

התקהלו בחדר הישיבות ויצרו עומס , ומשו� כ� אנשי� רבי� הגיעו לבניי� המועצה, מידע או סיוע
 .החלטותשהפריע לתפקוד והקשה את קבלת ה

יחד ע� משרד ,  נאמר כי המועצה תיער�2011בתשובת המועצה המקומית עספייא מספטמבר 
ל מסרה בתשובתה כי הוק� מרכז הפעלה "רח. להקמת מרכז הפעלה ביישוב, ר"הפני� ופקע

 .במקלט של בניי� המועצה ועל הרשות המקומית להתקי� בו תקשורת

Ú ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ú‚Ù ÈÂ‡¯ ‰ÏÚÙ‰ ÊÎ¯Ó ¯„ÚÈ‰˘ ‡ÈÈÙÒ
‰Ù¯˘‰ ÍÏ‰Ó· ‰ˆÚÂÓ‰ ˙‡ Ï‰�Ï ‰˙ÏÂÎÈ· .ÏÂÚÙÏ ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ , ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ÛÂ˙È˘·

Ú˜ÙÂ"¯ ,˘¯„�Î ÌÈÚˆÓ‡‰ ÏÎ· Â„ÈÈˆÏÂ ‰ÏÚÙ‰ ÊÎ¯Ó ˙Ó˜‰Ï. 

Ï ‡  ˙ È È Ï ‡ „  ˙ È Ó Â ˜ Ó ‰  ‰ ˆ Ú Â Ó ‰-Ï Ó ¯ Î: הועלה כי המועצה לא הפעילה את מרכז 
פ לצור� ניהול אירוע "ת אול� הישיבות שלה למרההמועצה הסבה א. ההפעלה שלה בעת השרפה

במהל� השרפה קרסה מערכת החשמל ומערכת התקשורת במועצה נפגעה ומרכזת . השרפה
 .הטלפוני� לא פעלה

עוד עלה כי לא הייתה מערכת קשר חירו� וג� מערכת התקשורת הסלולרית לא פעלה באופ� תקי� 
לא ; ת בי� בעלי התפקידי� השוני� במועצהבמהל� השרפה והיה קשה מאוד לנהל את ההתקשרו

ועקב כ� היה קשה לנהל את האירוע ולגבש תמונת , היו בחדר הישיבות אמצעי שליטה ותצוגה
, פניות רבות של תושבי� לא נענו, הועלה כי בהיעדר תקשורת תקינה. מצב עדכנית בעניינו
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צר עומס שהפריע לתפקוד בחדר המצב נו. ותושבי� רבי� נאלצו להגיע פיזית לבניי� המועצה
 . הגורמי� המוסמכי�

, ללא הכנה מוקדמת"כרמל מסרה בתשובתה כי השרפה אירעה !המועצה המקומית דאליית אל
 ". כאשר המועצה הינה בתחילת התהוותה ללא שו� מער� מסודר לרבות מער� חירו�

Ï‡ ˙ÈÈÏ‡„ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó-ÏÂ ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ ÏÓ¯Î Í¯ÚÈ‰
ÌÂ¯ÈÁ‰ ÈÏ‰Â�Â ·‡ È˜È˙· ˘¯„�Î „ÈÂˆÈ ‰ÏÚÙ‰‰ ÊÎ¯Ó˘ ÍÎ , ˙Î¯ÚÓÂ ÌÈ¯ÊÚ ˙Â·¯Ï

˙¯Â˘˜˙ .„È˙ÚÏ ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰ÏÂ ÍÎ ÏÚ ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ , ÚÂ¯È‡ ÍÏ‰Ó·˘ ÍÎ
 ‰Ú·˜�˘ ˙�ÂÎ˙Ó· ÏÚÙÈÂ ÌÈÈË�ÂÂÏ¯‰ ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ·· ˜¯ ‰ÏÚÙ‰‰ ÊÎ¯Ó ˘ÈÂ‡È ÌÂ¯ÈÁ

‰�Ï ˙�Ó ÏÚ ÌÂ¯ÈÁ‰ ÈÏ‰Â�Â ·‡‰ È˜È˙·˙È·ËÈÓ ‰¯Âˆ· ÚÂ¯È‡‰ ˙‡ Ï. 

‰ Ù È Á  ˙ È È ¯ È Ú: ימי השרפה ניהלה העירייה את האירוע כנדרש על פי �הועלה כי במהל 
ק שמוק� באזור "ומחפ) מ" המנ!להל� (ממרכז הפעלה לניהול משברי� , נוהלי החירו� שלה

א כי נמצ. העירייה הפעילה את גופי העברת המידע ואת המוקד העירוני במתכונת חירו�. השרפה
מ ומטה החירו� ופעולות שאר גופי העירייה בוצעו ביעילות "פעילות המנ, המעבר משגרה לחירו�

 . על פי הנהלי�

 

 ניהול יומ� אירועי� 

פ יש לנהל יומ� אירועי� שבו יירשמו כל ההודעות " במרכז הדיווח שבמרה58על פי תיק האב
על פי נוהל החירו� . ת ומחוצה להפ לגורמי� ברשו"מגורמי חו2 וכ� כל ההודעות שהעביר המרה

ע� הקמת המטה העירוני יש לפתוח ולנהל , אסו� המוני/של הרשויות המקומיות למקרה פיגוע
יומ� אירועי� שבו נרשמי� . יומ� מבצעי� ולרשו� בו את ההחלטות ואת הפעולות המבוצעות

לי חשוב ביותר הוא כ, לרבות פניות למטה העירוני והוראות מטע� המטה, הדברי� בזמ� אמת
 .לתחקור ולהפקת לקחי� בנוגע לפעילות הרשות המקומית, לניהול אירועי�

הועלה כי הרשויות המקומיות למעט עיריית חיפה לא ניהלו בימי השרפה רישו� של השתלשלות 
כמו כ� לא נמצאו ברשויות המקומיות סיכומי� כלשה� . האירועי� ושל ההחלטות שקיבלו

כתוצאה מכ� אי� אפשרות לדעת אילו גורמי� . במהל� האירוע, � בכללא, והערכות מצב שנעשו
 .ובעלי תפקידי� נטלו חלק במרכז ההפעלה ובאילו משימות ה� טיפלו

ÏÓ¯Î ˙¯ÈË ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙ÈÈÏ‡„Â ‡ÈÈÙÒÚ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂˆÚÂÓÏ
Ï‡-· ÌÈÚÂ¯È‡ È�ÓÂÈ ÂÏ‰È� ‡Ï˘ ÏÚ ÏÓ¯Î‰ ÛÂÁ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏÂ ÏÓ¯Î ‰Ù¯˘‰ ÈÓÈ

˘¯„�Î , ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î ÌÈÓÈ‡˙Ó‰ ÌÈÚˆÓ‡· ‰ÏÚÙ‰‰ ÈÊÎ¯Ó ˙‡ „ÈÈˆÏ Ô‰ÈÏÚ ÈÎÂ
Í¯Âˆ‰ ˙Ú· ÌÈÚÂ¯È‡‰ „ÂÚÈ˙. 

 .המועצה המקומית עספייא מסרה בתשובתה כי תקבע נוהל שיחייב רישו� וניהול יומ� אירועי�

ת את יומ� כרמל מסרה בתשובתה כי בעתיד תנהל בצורה מסודר!המועצה המקומית דאליית אל
 .האירועי�

__________________ 

 .ח מערכות דיוו�' פסקה ה, פרק עבודת מטה החירו� הרשותי, תיק האב  58
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עיריית טירת כרמל מסרה בתשובתה כי רכשה תכנת שליטה ובקרה שע� הפעלתה אמורה לתת 
 . מענה לתיעוד מלא

 

✯ 

 

Â˜„·�˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÎ· ‰ÏÚÙ‰‰ ÈÊÎ¯Ó ,‰ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚ ËÚÓÏ , ÌÈÎÂ¯Ú Ì�È‡
˙Î˘ÂÓÓÂ ‰ÙÈˆ¯ ˙ÂÏÈÚÙÏ ÌÈ�‚¯Â‡ÓÂ .ÏÓ˘Á‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ ,�ÂÙÏË‰Â ÌÂ¯ÈÁ· ¯˘˜‰ ‡Ï ÌÈ

‰Ù¯˘‰ ÍÏ‰Ó· ÔÈ˜˙ ÔÙÂ‡· ÂÏÚÙ , ÌÈÚÂ¯È‡ ÔÓÂÈ ÂÏ‰È� ‡Ï ÂÏÏ‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙È·¯ÓÂ
·ˆÓ ˙ÂÎ¯Ú‰ ÈÓÂÎÈÒÂ . ‰ÏÚÙ‰‰ ÈÊÎ¯Ó˘ ÍÎÏ ÏÂÚÙÏ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ

 ÌÈÈË�ÂÂÏ¯‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ·· Â˘ÈÂ‡ÈÂ ˙¯Â˘˜˙ ˙ÂÎ¯ÚÓ·Â ‰ËÈÏ˘ ÈÚˆÓ‡· Â„ÈÂˆÈ Ô‰Ï˘
· ÈÂ‡¯Î „˜Ù˙Ï ÂÏÎÂÈ˘ ˙�Ó ÏÚ „·Ï·‰Ù¯˘‰ ÔÂ‚Î ÌÂ¯ÈÁ ·ˆÓ. 

 

 

 פינוי אוכלוסייה בעת השרפה 

 פינוי אוכלוסייה על ידי הרשויות המקומיות 

ח ומנוהלת על ידי משרד "ח היא רשות ייעודית הפועלת בשעת חירו� במסגרת מל"פס, כאמור
המרכז לשלטו� , משטרת ישראל, ל ופיקוד העור,"צה, ח מיוצגי� משרדי ממשלה"בפס. הפני�

ח את מער� "משרד הפני� מנחה באמצעות פס. 59והמועצה הלאומית להתנדבות בישראלמקומי 
וכ� מתא� את פעילותו ומפקח , הפינוי והקליטה של האוכלוסייה ברמה הארצית וברמה המחוזית

ולפיכ� אחראיות להיער� לפינוי ולקליטה של תושבי� , הרשויות המקומיות ה� גופי הביצוע. עליו
ח בתחו� השיפוט של הרשות "רשות המקומית אחראי לביצוע משימות פסראש ה. בשעת חירו�

 .המקומית בשעת חירו�

וכ� , לאמ� ולהפעיל את מער� קליטת האוכלוסייה המפונה, להדרי�, מתפקידי המשרד לתכנ�
והפעלתו , ח מבוצעת ברשויות המקומיות"הקמת מער� פס. לטפל בחללי� אזרחיי� בשעת חירו�

משרד הפני� הוציא כמה נהלי� להפעלת מער� , כאמור. ע� משטרת ישראלר ו"מתואמת ע� פקע
 .60)18' נוהל מס (2005בספטמבר " יחסי גומלי� ושיתו, רשויות מקומיות"ובה� נוהל , ח"פס

אמנ� הממשלה וגופי . פינוי יזו� הוא אחת השיטות לשמור על שלומה של אוכלוסייה באזור סכנה
א� הגו, המקיי� קשר , לומה של האוכלוסייה בשעת חירו�החירו� והביטחו� ה� האחראי� לש

__________________ 

 כגו� חיצוני על ידי 1972 היא עמותה רשומה שהוקמה בשנת �המועצה הלאומית להתנדבות בישראל   59
ממשלת ישראל במטרה לצמצ� את הפערי� החברתיי� והיא עוסקת במת� שירותי� למתנדבי� 

� .ולארגוני מתנדבי� באר
קוד העור� כגור� המפנה התיאו� ושיתו� הפעולה בי� פי, מטרת הנוהל להגדיר את תחומי האחריות  60

ח והרשויות המקומיות כקולטות "אוכלוסייה אזרחית ומחל� חללי� משטח האירוע ובי� רשויות פס
 .מפוני� ומטפלות בחללי� ברגיעה ובחירו�
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ולכ� מעורבותה במעקב אחר האוכלוסייה , ישיר ושוט, ע� האוכלוסייה הוא הרשות המקומית
ח שעוגנו "ההוראות בנושא פינוי אוכלוסייה נקבעו בתיקי האב ובנוהלי פס. ובפינויה הכרחית

תהיה מוכנה לקלוט את תושביה המפוני� בי� היתר נקבע שרשות מקומית . 61"ח"קונטרס פס"ב
לאחר מכ� יועברו המפוני� למרכז ).  שעות24!ל(במרכזי פינוי שישמשו מתקני מעבר ארעיי� 

 .קליטה שישמש אות� לשהייה ממושכת עד שיימצא פתרו� חלופי

, אירוע הגור� לפגיעה חמורה בשלו� הציבור"פקודת המשטרה מגדירה אירוע אסו� המוני כ
או אירוע שיש בו חשש לפגיעה , הנפש או ברכוש המתייחס לציבור גדול או לשטח גדולבביטחו� 

 כי  נקבעהבפקוד". אירוע חומרי� מסוכני�, מפגע סביבתי, לרבות מחמת פגעי טבע, כאמור
לסגור שטח או מקו� ולמנוע מכל אד� להיכנס  "המשטרה היא המוסמכת, אסו� המוניבהתרחש 

לדרוש מכל אד� בשטח האירוע או באזור העלול להיפגע כתוצאה וכ� , אליו או לצאת ממנו
  ".קבענ או להיכנס למקו� שמימנולצאת , בו הוא נמצאשמהאירוע להישאר במקו� 

ע� זאת חלק מהרשויות המקומיות החליטו , במהל� השרפה לא הוכרז מצב חירו�, כאמור
. ע פינוי האוכלוסייה בעת השרפהבבדיקה נמצאו ליקויי� בביצו. ח באופ� חלקי"להפעיל מער� פס

. כ� נמצא כי חלק מהרשויות המקומיות שנבדקו לא היו ערוכות לקליטת המפוני� ממרכזי הפינוי
 :להל� עיקרי הממצאי�

Ï Ó ¯ Î ‰  Û Â Á  ˙ È ¯ Â Ê ‡ ‰  ‰ ˆ Ú Â Ó נמצא כי במהל� השרפה פונו מיושביה� , כאמור :‰
כפר (שני כפרי נוער , )די� והחותרי�מג, עי� חוד, ניר עציו�, עי� הוד, בית אור�(שישה יישובי� 

 בס� הכול פונו בתחומי המועצה ). יערות הכרמל וניר עציו�(ושני בתי מלו� ) סיטרי� וימי� אורד

 ובכמה בחלק מהמקרי� נעשה הפינוי ביזמת המועצה או גורמי� ביישוב עצמו . תושבי�4,000!כ
, כי בניגוד להוראות המשטרה עוד נמצא. )י"צח(יישובי� נוהל הפינוי על ידי צוות החירו� היישובי 

 ובחרו להישאר ביישובי� על מנת להג� על סירבו להתפנות, י"בה� ג� אנשי צח,  תושבי�200!כ
 . מקרי� ניסתה המשטרה לפנות בכוח תושבי� שסירבו להתפנותבכמה. בתיה� ורכוש� מפני האש

 וכי הפינוי עצמו ,כראוי לפינוי התארגנו  שלההיישובי� והמוסדות השוני�,  כי המועצההועלה
 .נעשה באופ� מאורג� ומסודר

Áˆ‰ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ ¯Â‡Ï"˘‡‰ ÈÂ·ÈÎÂ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÈÂ�ÈÙ ˙ÂÏÂÚÙÏ ÚÂÈÒ· ÌÈ , „¯˘Ó ¯Â·Ò
ÌÈ�Ù ÔÂÁËÈ·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ,·Î Í¯ÚÓÂ Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘Ó" ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‡

ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú· ÌÓÚ ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ÔÙÂ‡. 

 !להל� (בשיתו, אנשי השירות הפסיכולוגי החינוכי , המועצהרווחה של  האג, נמצא כי בביקורת
ריכז את נושא הטיפול באוכלוסייה שפונתה מביתה , ומרכז קהילתישל אג, החינו� ) ח"שפ

צוותי� משותפי� של עובדי� סוציאליי� ופסיכולוגי� ליוו את תהלי� הפינוי ואת . במהל� השרפה
 סיפק מרכז קהילתיצוות .  שאליה� הועברו לשהייה ממושכתהמפוני� במרכזי הקליטה ובמקומות

מזו� ושתייה למפוני� וסייע במציאת סידור לשהיית לילה למשפחות שלא מצאו מקו� לינה 
שוטרי� וכבאי� שפעלו באזור השרפה , ל"ב באירוח חיילי צה"כמו כ� עסק צוות מיר. בעצמ�

 .עי� הוד וימי� אורד, בית אור�ובקליטה ואחסו� של ציוד שהתקבל כתרומה לתושבי� מ

ח פעלו בקרב המפוני� ברציפות במהל� "הועלה כי הצוותי� המשותפי� לאג, הרווחה ולשפ
 . ולאחר שכובתהארבעת ימי השרפה

__________________ 

המסמ& עוסק . 2003ח ארצי בספטמבר "ח עליונה ומטה מל"ח פורס� על ידי רשות פס"קונטרס פס  61
 .ללי� בשעת חירו�בקליטת אוכלוסייה ובטיפול בח
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ח לאחר השרפה הועלה כי היה אפשר לשפר את "מהתחקירי� הפנימיי� שעשו אג, הרווחה והשפ
של עובד זיהוי תגיות , בי� היתר, ותי� המשותפי�הטיפול במפוני� אילו היו עומדי� לרשות הצו

ציוד , מטעני� לטלפוני� סלולריי� ומחשבי� ניידי�, פנסי�, אפודי� זוהרי�, סוציאלי או פסיכולוג
עוד הועלה מהתחקירי� כי העובד .  השוני�י של היישובי�"להפעלה קבוצתית ורשימות חברי צח

, ג של בית הספר היסודי בכפר אינ� דוברי ערביתהסוציאלי המטפל בכפר עי� חוד וכ� הפסיכולו
 .ועל כ� התקשו לטפל בתושבי הכפר כראוי

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï, ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ  ÏÓ¯Î‰ ÛÂÁ ˙È¯ÂÊ‡‰ ˙‡ „ÈÓÚ‰Ï È„Î ÏÂÚÙÏ
Ù˘‰Â ‰ÁÂÂ¯‰ Û‚‡ Ï˘ ÌÂ¯ÈÁ‰ È˙ÂÂˆ ˙Â˘¯Ï ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÚˆÓ‡‰"Á . „¯˘Ó ¯Â·Ò „ÂÚ

‚Ï ÏÂ˜˘Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ÏÙËÏ ÏÎÂ˙˘ È„Î ˙È·¯Ú È¯·Â„ ÚÂˆ˜Ó È˘�‡ ÒÈÈ
ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘·Â ‰¯‚˘ ÈÓÈ· ÌÈÈ·¯Ú‰ ‰È·˘Â˙· ÈÂ‡¯Î. 

Ï Ó ¯ Î  ˙ ¯ È Ë  ˙ È È ¯ È Ú:ע� התקדמות השרפה לכיוו� שכונות , 19.00 בשעה 2.12.10! ב
 בתיאו� ע� ראש העירייה 62החליטה משטרת ישראל, מגורי� בטירת כרמל ובשל העש� הסמי�

באמצעות , ההודעות לתושבי� פורסמו באמצעות התקשורת. 63 תושבי�11,000!לפנות מבתיה� כ
 .מערכות כריזה ניידות ובאמצעות כוחות המשטרה וההצלה שהיו פזורי� בשטח

העירייה העמידה לרשות שאר . מרבית התושבי� התפנו עצמאית לקרובי משפחה ולאחרי�
!העירייה הסיעה כ. זי הפינוי תושבי� למרכ500!ובס� הכול הגיעו כ,  אוטובוסי�40!המפוני� כ

 תושבי� העדיפו להישאר בעיר וללו� במרכז הפינוי 17;  תושבי� לבתי מלו� ובתי הארחה140
 ".מרכז הנוער "!היחיד שנותר מאוכלס 

הועלה כי מאחר שמרכזי הפינוי והקליטה שנקבעו בנוהלי החירו� של העירייה היו באזור אפו, 
עוד הועלה כי החלטה זו לא . 64לושה מרכזי פינוי חלופיי�החליט ראש העירייה לפתוח ש, עש�

ובשל כ� לא כיוונו חלק מכוחות המשטרה את , הובאה לידיעת כל כוחות המשטרה וההצלה
הְכוונה זו החליטו כמה תושבי� לשהות !התברר שבעקבות אי. המתפני� למרכזי הפינוי החלופיי�

 לא נמצאו רשימות שמיות של משפחות כי בעירייה, עוד הועלה. במש� הלילה על חו, הי�
ולכ� תושבי� אלה לא קיבלו סיוע כלשהו , המתפני� ולא היה מידע בעירייה על מקו� התפנות�

 .מגורמי העירייה

 ÌÈÈÙÂÏÁ ÈÂ�ÈÙ ÈÊÎ¯Ó ˙ÁÈ˙Ù ÁÎÂ�Ï ÈÎ ÏÓ¯Î ˙¯ÈË ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Â‚ÏÂ ¯ÈÚ‰ È·˘Â˙ ÏÏÎÏ ÚÂ„È ÌÓÂ˜ÈÓ ÈÎ ‡„ÂÂÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÛÂ˙È˘· ÏÂÚÙÏ ÔÎÂ ‰Ïˆ‰‰ ÈÙ

‰Ï‡ ÌÈÊÎ¯ÓÏ ÌÈ�Ù˙Ó‰ ÌÈ·˘Â˙‰ ˙‡ ÔÂÂÎÏ ‰¯Ë˘Ó‰. 

עוד נקבעו נוהלי . ח נקבע לכל מרכז פינוי וקליטה כוח אד� ייעודי להפעלתו"במער� פס, כאמור
הועלה כי העירייה לא הפעילה את צוותי הפינוי שנקבעו בנוהלי . רישו� ודיווח וטפסי� ייעודיי� לכ�

את מרכזי הפינוי החלופיי� פתח אב הבית של כל אחד ממרכזי , בפועל. ח"ה ובנוהלי פסהחירו� של
 .וה� תוגברו בעובדי עירייה שלא היו מיומני� ולא ידעו מה נדרש מה�, הקליטה החלופיי�

הועלה כי העירייה לא קבעה אמות מידה וכללי� בנוגע להכוונת האוכלוסייה המתפנה למרכזי 
. עירייה ג� לא מינתה ממונה על ויסות המתפני� בי� שלושת מרכזי הפינויה. הפינוי החלופיי�

__________________ 

 .�1971א"התשל, ]נוסח חדש[על פי סמכותה בפקודת המשטרה   62

 .לפי דברי ראש העירייה  63
 ".מרכז הנוער"ו" מרכז הפעוט", "דגניה"בית הספר   64
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ובעקבות זאת נוצר עומס בשני מרכזי , נמצא כי התושבי� בחרו את מרכזי הפינוי כראות עיניה�
ואילו למרכז שבבית ,  תושבי�250!לכל אחד מה� הגיעו כ. מרכז הנוער ומרכז הפעוט: פינוי

עוד הועלה שבמרכזי הפינוי לא נרשמו רשימות שמיות . ושבי� בלבד ת20!הגיעו כ" דגניה"הספר 
 .של התושבי� שהגיעו אליה�

ÏÓ¯Î ˙¯ÈË ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÌÈ˙ÂÂˆ‰ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ
ÒÙ Í¯ÚÓ· ÂÚ·˜�˘"ÌÈÈÙÂÏÁ‰ ÈÂ�ÈÙ‰ ÈÊÎ¯Ó ÏÂ‰È�Ï Á . „È˙ÚÏ ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ

Ï‰Ó· Úˆ·˙‰˘ ÈÂ�ÈÙ‰ ÍÈÏ‰Ó‰Ù¯˘‰ Í , ‰ÏÚÙ‰ È˙ÂÂˆ ÈÂ�ÈÓÂ ÌÈÏ‰� ˙ÚÈ·˜ ˙Â·¯Ï
ÈÂ�ÈÙ‰ ÈÊÎ¯ÓÏ ,ÈÂ�ÈÙ‰ ÈÊÎ¯ÓÏ ‰ÚÈ‚Ó‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÌÂ˘È¯Â ÌÈ�ÂÙÓ‰ ˙ÂÒÈÂ. 

כ� , מדובר באירוע חריג ופתאומי"בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה עיריית טירת כרמל כי 
ברו בי� הבתי� והיפנו את הצוותי� העירוניי� ע... שלא היה פנאי להפי2 חומר כתוב לתושבי�

ייער� שינוי מהותי ' חוס� העיר'במסגרת פרויקט . התושבי� ממוקדי השרפה לאתרי הפינוי השוני�
ח וכל מאיישי התפקידי� במתקני הפינוי "כמו כ� יער� שינוי מטה פס. במיקו� ופריסת המתקני�

 ".והקליטה

‡ È È Ù Ò Ú  ˙ È Ó Â ˜ Ó ‰  ‰ ˆ Ú Â Ó של השרפה  בבדיקה הועלה שבשעות הראשונות :‰
לא פתחה מרכזי פינוי למטרה זו ולא הייתה לה , המועצה לא הייתה ערוכה לקליטת מפוני�

רק לקראת שעות הערב הכשירה . שליטה על הפניית המתפני� מבתיה� למקומות חלופיי�
מאחר שהתושבי� התפנו עצמאית מאזור השרפה , א� המרכז לא אויש בפועל, המועצה מרכז פינוי

 .בי משפחה בתוככי הכפרלבתי� של קרו

כמו כ� במועצה ובמחלקת הרווחה לא היו . במועצה לא נמצאו רשימות של משפחות המתפני�
הועלה כי מחלקת . נוהלי חירו� ורשימות של בעלי תפקידי� שאמורי� לטפל באירוע חירו�

פלה רק וכי היא טי, לרבות פינוי אוכלוסייה וטיפול בה, הרווחה לא הייתה ערוכה לאירוע שרפה
 .בתושבי� שפנו אליה וביקשו עזרה

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÈÂ�ÈÙÏ ‰ÈÈ„ ‰ÎÂ¯Ú ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ÈÎ ‡ÈÈÙÒÚ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ 
ÌÂ¯ÈÁ ·ˆÓ· ÌÈ·˘Â˙ . ·ˆÓÏ ¯È‰Ó ¯·ÚÓÏ Í¯ÚÈ‰ÏÂ ‰Ù¯˘‰Ó ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ

„È˙Ú· ÌÈÓÂ„ ÌÈ·ˆÓ· ÌÈ·˘Â˙‰ ÈÎ¯Âˆ ˙‡ ˜ÙÒÏ ÏÎÂ˙˘ È„Î ÌÂ¯ÈÁ. 

˙ È Ó Â ˜ Ó ‰  ‰ ˆ Ú Â Ó ‰Ï ‡  ˙ È È Ï ‡ „  -Ï Ó ¯ Î:נערכה מועצה  הועלה כי בזמ� השרפה ה
 . אול� בפועל לא בוצע הפינוי, המקומיס "לפינוי האוכלוסייה למתנ

‰ Ù È Á  ˙ È È ¯ È Ú:הועלה כי פינוי אוכלוסייה בתחומה של העיר חיפה בוצע בשני מוקדי�  :
פתחה מרכזי קליטה העירייה ג� . פינוי רחובות אחדי� בשכונת דניה ופינוי של אוניברסיטת חיפה

עבור מפוני� מרשויות מקומיות אחרות והתארגנה לקליטת� ופעלה על פי הנהלי� שקבעה 
העירייה ג� נערכה .  לפינוי תושבי העיר חיפה ולקליטת המפוני� מהאוניברסיטההבהיערכות

 . לסייע בפינוי יישובי� סמוכי�

 של הגור� האחראי לקבלת החלטות אי� בנוהל העירוני הגדרה ברורה: ע� זאת עלו כמה ליקויי�
שעיכבו את גיוס� , נמצאו ליקויי� ביצירת קשר ע� מנהלי מרכזי הקליטה; במטה הפינוי והקליטה

והדבר פוגע בקליטת אוכלוסייה דוברת , במרכזי הקליטה יש שלטי� בשפה העברית בלבד; המהיר
חלקת כוח האד� אי� נתוני� בתיקי החירו� במ; נוהלי הפינוי והקליטה לא רועננו; שפות אחרות

 .מעודכני� על האנשי� האמורי� להפעיל את מרכזי הפינוי והקליטה
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 הוחלט לפנות תושבי� מכמה 00.15בשעה ' מדיווחי העירייה על אירוע השרפה עולה כי ביו� ו
התברר כי . בעקבות הערכת מצב שקיימו ראש העירייה ונציב כבאות ראשי, רחובות בשכונת דניה

 11על פינוי , לאחר התייעצות ע� נציב כבאות ראשי,  בלילה הורה ראש העירייה1.00עה סמו� לש
הורשו תושבי השכונה שפונו לחזור , 16.15בשעה , 3.12.10, בשבת. רחובות בשכונת דניה

בביקורת נמצא כי . יצוי� כי ההחלטה על החזרה לבתי� התקבלה לפי הנחיות המשטרה. לבתיה�
בות בשכונת דניה התקבלה ביזמתו של ראש העירייה וללא תיאו� ע� ההחלטה על פינוי רחו

 .וזאת בניגוד לאמור בפקודת המשטרה, המשטרה

ראש (ע "לא נאמר כי שיקול רה, בשו� הנחייה כתובה או אחרת"העירייה מסרה בתשובתה כי 
צע עוד מסרה העירייה כי פינוי השכונה בו". חייב לעבור את המסננת של המשטרה) העירייה

 .בהתא� לתכנית עבודה מוקדמת

‰È�„ ˙�ÂÎ˘Ó È�ÂÓ‰ ÈÂ�ÈÙ ÏÚ ‰ËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ Ì„Â˜ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˘È˘
‰Ù¯˘‰ ÚÂ¯È‡ ÏÏÎ ÏÂ‰È� ÏÚ ‰ÚÙ˘‰ ÂÏ , ‰¯Ë˘Ó‰ ¯Â˘È‡ ˙‡ Ï·˜Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ ‰È‰

˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙ÂÈÁ�‰‰ ÈÙ ÏÚ ˙‡ÊÂ ÈÂ�ÈÙÏ. 

 

 

 פינוי גבעת וולפסו� 

 בלב פארק הכרמל על ידי בעלי קרקעות 1950הוקמה בשנת ) היישוב !להל� ג� (גבעת וולפסו� 
, בעקבות ההכרזה על פארק הכרמל כג� לאומי ושמורת טבע הופסקה הבנייה ביישוב. פרטיי�

; המשמשי� בעיקר לצורכי נופש) יבילי�(וכיו� יש בו שישה מבני� קבועי� ושניי� ארעיי� 
גבעת וולפסו� נמצאת .  והיתרה באופ� מזדמ�משפחה אחת בלבד מתגוררת במקו� באופ� קבוע

כפופה גבעת וולפסו� , 65מאחר שהיא ממוקמת על שטח גלילי. א חדרה"בתחו� אחריות כב
שהוא הגור� האחראי לכל הדרוש לה בתחו� מניעת , מוניציפלית למחוז חיפה של משרד הפני�

דרשת הקפדה יתרה על נוכח מיקומו של היישוב בלב יער הכרמל וסיכוני האש הגבוהי� נ. אש
הועלה כי היישוב סבל בעבר משרפות שהתחוללו בסביבתו בפארק . היערכותו למניעת אש

 שהחלה עקב הבערת ערמת גז� אשר התלקחה בעזרת 2005האחרונה שבה� באפריל , הכרמל
 .הרוח החזקה שנשבה והביאה להתפשטות האש אל היער הסמו�

 

 ותהיערכות גבעת וולפסו
 למניעת שרפ . 1

דבר שהתבטא במחסור באמצעי כיבוי , בבדיקה עלה כי היישוב לא היה ערו� ומוכ� לשרפות יער
ובהיעדר פסי הפרדה ברוחב הנדרש לפי , כגו� רשת צינורות מי� ועמדות כיבוי מתאימות, חיוניי�

 .הנחיות שירות הכבאות בי� היער ליישוב

ורית או הוראה אחרת בפקודת אי� הוראה שי"בתשובת משרד הפני� נאמר בי� היתר כי 
על פי המצב המשפטי ... הקובעת אחריות מוניציפאלית בשטחי� גליליי�, הרשויות המקומיות

__________________ 

הוא שטח שאינו , �1961א"התשכ, )שטח גלילי במחוז חיפה(על פי צו תכנו� ערי� , "שטח גלילי"  65
שטח זה אינו מצוי בתחו� שיפוטה של א� רשות .  כשטחי תכנו� עירכולל שטחי� שהוכרז עליה�

 .מקומית והאחריות לו היא בידי הוועדה המחוזית של מחוז חיפה במשרד הפני�
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אי� מקו� לנאמר לפיו מוטלת אחריות על משרד הפני� לפעול להכנת גבעת וולפסו� , התק,
ינת המשרד פועל לבח. האחריות היא של בעל הקרקע ושל שירותי הכבאות... לשרפות יער

יש לתת את ... העברת תחו� גבעת וולפסו� לתחו� שיפוטי של המועצה האזורית חו, כרמל
 בתי� בלב יער 7!6הדעת לשאלה העקרונית הא� נכו� להמשי� לקיי� נקודת התיישבות של 

 ".ובאזור מועד באופ� קבוע לשרפות

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,�‰ ÏÎ· ˙ÂÈ¯Á‡· ‡˘Â� ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó Ï˘ ‰ÙÈÁ ÊÂÁÓ Ú‚Â
ÂÓÂÁ˙·˘ ÌÈÈÏÈÏ‚‰ ÌÈÁË˘· ÈÏÙÈˆÈ�ÂÓ‰ ÌÂÁ˙Ï ,ÔÂÒÙÏÂÂ ˙Ú·‚ ˙Â·¯Ï , ÂÈÏÚ ÍÎ Ï˘·Â

‰Ù¯˘ ˙�ÎÒÏ ÈÂ‡¯Î ‰�ÎÂÓÂ ‰ÎÂ¯Ú ‰È‰˙ ÔÂÒÙÏÂÂ ˙Ú·‚˘ ‡„ÂÂÏ ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ ÏÚÂ. 

 

2 . 
 הלי� פינוי גבעת וולפסו

מקו� הועלה כי ההחלטה על פינוי היישוב בתחילת השרפה הייתה החלטה עצמאית של תושבי ה
הפינוי הכולל שלו , על א, דרישת המשטרה בהמש� לפנות את היישוב. ולא תואמה ע� המשטרה

יצוי� כי האנשי� ). 19.00!17.00בי� (היה רק ביו� הראשו� לשרפה למש� כשעתיי� בלבד 
עשו זאת ללא תיאו� ע� גורמי ההצלה ומשרד הפני� וסיכנו , שנשארו ביישוב ופעלו לכיבוי האש

 . יה�בכ� את חי

ניתנה הוראה לממונה על המחוז לפנות אל נציב כבאות והצלה "בתשובת משרד הפני� נאמר כי 
הסמכות לפינוי תושבי� ... לרבות הוראות לגבי פינוי היישוב, על מנת שיית� הוראה לגבי יישוב זה

 ".אינה סמכות של משרד הפני�

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,È˘· ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó Ï˘ ‰ÙÈÁ ÊÂÁÓ ÏÚ Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘Ó ÛÂ˙
„È˙Ú· ÌÈÈÁ ˙�ÎÒ ÚÂ�ÓÏ È„Î ‰Ù¯˘‰ ÔÓÊ· ·Â˘ÈÈ‰ ÈÂ�ÈÙ ÔÙÂ‡ ÏÚ ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï . 

 

 

 פינוי אוניברסיטת חיפה 

, יש בה מספר רב של בנייני�. האוניברסיטה ממוקמת סמו� לשכונת דניה וגובלת בפארק הכרמל
חלק מהמבני� בה ). סטודנטי�מעונות (מבני מעבדות ומבני מגורי� , קומות!בי� היתר בנייני� רבי

לאוניברסיטה . קרובי� לשטחי� מיוערי� ולשטחי� המכוסי� צמחייה סבוכה בעלת אופי טבעי
רוב� ככול� סמו� ,  כלי רכב5,000!ובשטחה ובסמו� לה חוני� כ,  איש15,000!מגיעי� בכל יו� כ
 .לשטחי� מיוערי�

ובהסתמ� על מסר , ע� המשטרהנמצא כי הנהלת האוניברסיטה החליטה לפנותה ללא תיאו� 
 לער� 13.45הפינוי החל בשעה . א חיפה וגורמי כיבוי אש נוספי�"ר כב"מעורפל שקיבלה מיו

ובהמש� נעשה שימוש במערכת הכריזה הפרוסה , 66"שקט"הוא החל כפינוי . ואר� כשעתיי�
יקשה הודיעה לה על הפינוי וב, במהל� הפינוי פנתה האוניברסיטה למשטרת ישראל. במתח�

 . רכבי� בסמו� לאוניברסיטה1,500!ניידות לעזרה בהסדרת התנועה של כ

__________________ 

 . פינוי ללא שימוש במערכת הכריזה המותקנת ברחבי האוניברסיטה  66



 כשלי� ומסקנות,  מחדלי�
 2010 דצמבר 
השרפה בכרמל 
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שהנו ציר , חיפה!הבדיקה העלתה כי הפינוי הבלתי מתוא� גרר עומסי תנועה כבדי� בציר עספייא
. ופקקי תנועה באזור שכונת דניה, התנועה היחיד המאפשר יציאת כלי רכב משטח האוניברסיטה

וחות ההצלה בדרכ� לטיפול בשרפה ובכ� נוצרה סכנה מוחשית הפקקי� הפריעו לתנועת כ
 .67לפגיעה בנפש וברכוש

 מסרה האוניברסיטה כי ההחלטה על הפינוי 2011 מספטמבר מבקר המדינהבתשובתה למשרד 
התקבלה על ידי הנהלת האוניברסיטה ולאחר התייעצות ע� הגורמי� בשטח ונוכח ניסיונה 

ההחלטה על הפינוי מבעוד מועד נועדה להקטי� "ברסיטה כי עוד מסרה האוני. משרפות קודמות
 ".את הסיכוני� בנפש וברכוש לאוכלוסיית האוניברסיטה

 „¯˘Ó‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰ ÈÂ�ÈÙ ÏÚ ‰ËÈÏÁ‰˘Ó ÈÎ ‰ÙÈÁ ˙ËÈÒ¯·È�Â‡Ï ¯ÈÚ‰  ,
ÈÂ�ÈÙ‰ Ì¯Ë ‰¯Ë˘Ó‰ ÌÚ ˙‡Ê Ì‡˙Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ , ÌÚ ‡ÏÓ ÌÂ‡È˙· ÈÂ�ÈÙ‰ ÍÏ‰Ó· ÏÂÚÙÏÂ

‰¯Ë˘Ó‰ . ‰˙·È·Ò· ‰¯‚‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ÏÂ ‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰ È‡·Ï ÌÈÈÁ ˙�ÎÒ ÚÂ�ÓÏ È„Î ˙‡Ê
‰Ïˆ‰‰ ˙ÂÁÂÎÏ ‰Ú¯Ù‰Ó Ú�ÓÈ‰ÏÂ. 

 למשרד 13.2.12ל האוניברסיטה מיו� "בתשובה נוספת ששלח מר ברו� מרז� סג� נשיא ומנכ
 עודכנה, ועוד לפני שהחלה האוניברסיטה בפינוי, מיד ע� קבלת ההחלטה"מבקר המדינה ציי� כי 

מ אהובה תומר השיבה "נצ. ל בהחלטה שהתקבלה"מ אהובה תומר ז"מפקדת תחנת חיפה נצ
 ." 'הוא הבכיר בשטח ושהאוניברסיטה יכולה לעשות מה שהיא חושבת) כיבוי אש(א "שכב'

 

 

 פינוי המרכז לבריאות הנפש טירת כרמל 

מזרח העיר !ו�ממוק� בדר)  המרכז לבריאות הנפש!להל� (המרכז לבריאות הנפש טירת כרמל 
מבנה , ובו מבני מגורי� למחלקות,  דונ�12שטחו . למרגלות מדרונותיו המערביי� של הר הכרמל

ביו� השרפה שהו במרכז לבריאות . משרדי ההנהלה ומבני� לפעילות טיפולית וללוגיסטיקה
 וכמה 68רוב המטופלי� פונו למרכזי� רפואיי� חלופיי�.  עובדי�41! מטופלי� ו228הנפש 

 . שולחו למשפחותיה�!פלי� שמצב� הרפואי ִאפשר שחרור מטו

היא )  הרשות העליונה לאשפוז או הרשות!להל� (הרשות העליונה לאשפוז ובריאות בשעת חירו� 
הרשות פועלת בסמכות משרד . הרשות הייעודית שמשרד הבריאות הועיד להכנה לעת חירו�

. ת אחרות וע� מוסדות מרכזיי� אחרי�הבריאות ובתיאו� ובשיתו, פעולה ע� רשויות ייעודיו
ייעוד הרשות העליונה לאשפוז הוא הכנת מער� בתי החולי� והרפואה בקהילה לטיפול בנפגעי� 

האג, . נפגעי� בעתות שגרה ומלחמה!מנשק קונבנציונלי ובלתי קונבנציונלי בעקבות אירועי� רבי
ביצוע של הרשות העליונה הוא זרוע ה) ח" האג, לשע!להל� (לשעת חירו� במשרד הבריאות 

 . לאשפוז

 

__________________ 

 .גובל בשני צדיו בפארק הכרמל, באזור האוניברסיטה, ציר הפינוי  67

, בנתניה" החלמה ונופש"למרכז , בחדרה" שער מנשה"רכז הרפואי הממשלתי לבריאות הנפש למ  68
בפרדס חנה " שוה�"למרכז הגריאטרי , בבת י�" אברבנל"למרכז הרפואי הממשלתי לבריאות הנפש 
 .בעכו" מזרע"ולמרכז הרפואי הממשלתי לבריאות הנפש 
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 היערכות משרד הבריאות לפינוי בתי חולי�  . 1

בפרק הד� בפינוי המרכז לבריאות ,  על מלחמת לבנו� השנייה2007בדוח מבקר המדינה משנת 
העיר מבקר המדינה למשרד הבריאות בי� היתר כי יש לנתח , במהל� המלחמה" מזרע"הנפש 

י� לעתיד לבוא ולגבש על יסוד לקחי� אלו את מדיניות המשרד להפיק ממנו לקח, מקרה זה
ומסגרות נוספות ) כלליי� וגריאטריי�(בתי חולי� אחרי� , בנושא פינוי בתי חולי� פסיכיאטריי�

 .69שבה� שוהי� חוסי� ומטופלי� באחריות המשרד

כתיבת� של טר� סיי� משרד הבריאות את , 2011מאי , נמצא כי עד מועד סיו� הביקורת הנוכחית
 .ובכלל� למרכז לבריאות הנפש, נוהלי פינוי לבתי חולי�

במרכז לבריאות הנפש אי� נוהלי פינוי לתרחישי חירו� שוני� הכוללי� את  הבדיקה העלתה כי
תכנית מגירה לפינוי ולקליטה במתקני אשפוז , פיקוד ושליטה באירוע חירו�: הנושאי� האלה

 . מידע וקשר ע� משפחות החולי� המפוני�מוקד, אמצעי ניוד לפינוי, חלופיי�

 נאמר בי� היתר כי למרכז לבריאות הנפש קיי� נוהל 2011בתשובת משרד הבריאות מספטמבר 
עוד נאמר כי קיי� תרשי� זרימה של פינוי בתי . 2007אשר נבדק על ידי משרד הבריאות בשנת 

יא להימנע עד כמה שנית� מדיניות משרד הבריאות ה, ועל פי החלטות הרשות העליונה, חולי�
 . מפינוי מוסדות רפואיי�

 הנו נוהל פנימי לפינוי 2007מבדיקה נוספת שער� משרד מבקר המדינה נמצא כי הנוהל משנת 
וכי ג� על פי סיכו� הפקת הלקחי� מאירוע השרפה שער� המרכז לבריאות הנפש , מחלקות בלבד

 ).יחס לתרחישי� שוני�בהתי(הועלה הצור� להכי� נוהל פינוי בחירו� למרכז 

 ˙ÓÁÏÓ Ê‡Ó ¯·Ú˘ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù ÁÎÂ�Ï ÈÎ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 È˙·Ï ÈÂ�ÈÙ ÈÏ‰Â� Ï˘ Ì˙·È˙Î ˙‡ ¯·ÎÓ ‰Ê ÌÈÈÒÏ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰È‰ ‰ÈÈ�˘‰ ÔÂ�·Ï

ÌÈÏÂÁ ,˘Ù�‰ ˙Â‡È¯·Ï ÊÎ¯ÓÏ ÌÏÏÎ·Â. 

 

  הלי� פינוי המרכז לבריאות הנפש . 2

ט המרכז לבריאות הנפש כבר בשעה "משטרה בטירת כרמל הודיעה לקבהועלה כי א, שתחנת ה
 בהיערכות 19.00!במשרד הבריאות החלו רק ב,  כי יש להיער� לאפשרות של פינוי המרכז14.00
בי� היתר הכנת מערכת ההיסעי� הנדרשת לפינוי ותיאו� קליטת המטופלי� המפוני� ע� , לפינוי

 .מרכזי� רפואיי� חלופיי�

שוטרי� מתחנת המשטרה בטירת כרמל ;  כי הוויסות בי� בתי החולי� נעשה ללא תכנו�עוד הועלה
הנחו אוטובוסי� של קווי שירות שנסעו בקרבת מקו� להסיע את המפוני� מהמרכז לבריאות הנפש 

ובכלל זה , בהיעדר הסדרי� ע� חברות הסעה להסעת המטופלי�. למרכזי� רפואיי� חלופיי�
הייתה בעיה להעביר מטופלי� מהמחלקה ,  נכי� או מרותקי� למיטותהסדרי� ע� חברות להסעת

 . הגריאטרית לאוטובוסי�

כי מנהל המרכז לבריאות הנפש יצר קשר ע� מנהלי המרכזי� , משרד הבריאות ציי� בתשובתו
,  הוא הזמי� אוטובוסי�20.00בשעה . הרפואיי� האחרי� ותיא� עמ� את נושא קליטת המטופלי�

 .  לסיוע בפינוי המטופלי�משאית וחיילי�

__________________ 

 .237' עמ, )ÓÁÏÓ· Â„Â˜Ù˙Â Û¯ÂÚ‰ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ÁÂ„‰ÈÈ�˘‰ ÔÂ�·Ï ) 2007˙, מבקר המדינה 69
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 ˙Ï·˜ ÌÚ ¯·Î˘ ˘Ù�‰ ˙Â‡È¯·Ï ÊÎ¯ÓÏÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÊÎ¯Ó‰ ˙‡ ˙Â�ÙÏ Í¯Âˆ ‰È‰È˘ ¯˘Ù‡ ÈÎ Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘Ó ˙Ú„Â‰ , ÏÈÁ˙‰Ï Ì‰ÈÏÚ ‰È‰

ÈÂ�ÈÙÏ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰· : ˙Â‡È¯·Ï ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈ‡ÂÙ¯ ÌÈÊÎ¯Ó ÌÚ Ì‡˙ÏÂ ÌÈÚÒÈ‰‰ Í¯ÚÓ ˙‡ ÔÈÎ‰Ï
‰ ˙ËÈÏ˜ ˙‡ ˘Ù�‰ÌÈÏÙÂËÓ. 

והיא שהחליטה כי יש לפנות את , אירוע השרפה היה נתו� לניהולה ולפיקודה של משטרת ישראל
הועלה כי בכל הנוגע לפינוי האמור היה למשטרה קשר ישיר ע� המרכז . המרכז לבריאות הנפש
ח במשרד הבריאות "ולא ע� האג, לשע, )ט של המרכז ומנהל המרכז"הקב(לבריאות הנפש בלבד 

 . קשר שנדרש לש� עדכו� שוט, והעברת הערכות מצב, רשות העליונה לאשפוזאו ה

Ú˘Ï Û‚‡ÏÂ ÊÂÙ˘‡Ï ‰�ÂÈÏÚ‰ ˙Â˘¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ÈÎ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó· Á
 ˘Ù�‰ ˙Â‡È¯·Ï ÊÎ¯Ó‰ ÈÂ�ÈÙ ÏÚ ˙Â¯Â‰ÏÂ ·ˆÓ ˙ÂÎ¯Ú‰Â ÌÈ�ÂÎ„Ú ˘˜·Ï Ì‰ÈÏÚ ‰È‰

Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘Ó ÌÚ ˙Ù˙Â˘Ó ‰ËÏÁ‰· .Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰�È„ ,˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ ,
Ì‰È�È· ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ Í¯„ ˙‡ ÚÂ·˜Ï Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘ÓÂ ÊÂÙ˘‡Ï ‰�ÂÈÏÚ‰ ˙Â˘¯‰ , ˙Â·¯Ï
‰ÚÈ‚¯ ˙Â˙Ú· ÌÈ˘Á¯˙Ó‰ ÌÂ¯ÈÁ ÈÚÂ¯È‡ ÍÏ‰Ó· ÌÈ„È˜Ù˙‰Â ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ˙˜ÂÏÁ . ÔÎ ÂÓÎ

 ·ˆÓ ˙ÂÎ¯Ú‰ ÚÂˆÈ·ÏÂ ÌÈÚÂ¯È‡‰ ÏÚ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ· ÔÂÎ„ÚÏ Í¯„‰ ˙‡ ÚÂ·˜Ï Ì‰ÈÏÚ
˙ÂÙ˙Â˘Ó. 

 

✯ 

 

‰ ÈÂ�ÈÙ ÚÂˆÈ·· ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ „Â˜Ù˙· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·
ÈÂ�ÈÙ ÈÊÎ¯Ó· ÌÈ�ÂÙÓ‰ ˙ËÈÏ˜Â ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ . ˙ËÈÒ¯·È�Â‡ ÈÂ�ÈÙ· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÂÏÚ ÔÎ ÂÓÎ

‰ÙÈÁ , ˙¯ÈË ˘Ù�‰ ˙Â‡È¯·Ï ÊÎ¯Ó‰ ÈÂ�ÈÙ·Â ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ˙ÂÈ¯Á‡·˘ ÔÂÒÙÏÂÂ ˙Ú·‚ ÈÂ�ÈÙ
˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ˙ÂÈ¯Á‡·˘ ÏÓ¯Î .Ì‚ ÂÏÚÂ‰ ÔÈ· ÌÂ‡È˙·Â ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘· ÌÈÈÂ˜ÈÏ 

ÈÂ�ÈÙ‰ ÚÂˆÈ·Ï Ú‚Â�· Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘Ó ÔÈ·Ï ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÙÂ‚‰ . ÂÏÏ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ ÏÚ
 ÏÎ Ï˘ ÌÂÊÈ ÈÂ�ÈÙÏ ÌÈÎÂ¯Ú ˙ÂÈ‰ÏÂ ÌÂ¯ÈÁ ÔÓÊ· ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÈÂ�ÈÙÓ ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰Ï

ÌÓÂÁ˙· ˙‡ˆÓ�‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡. 

 

 

 טיפול הרשויות המקומיות במפוני� בעת השרפה 

 שירותי הרווחה פעולות 

 הגנה על תושבי� בעלי צרכי� מיוחדי�  . 1

לש� הגנה על אוכלוסיות בעלות צרכי� מיוחדי� וסיוע לה� בעתות חירו� נדרשת היערכות מראש 
מידע . ובכלל זה ריכוז נתוני� של כלל תושביה הזקוקי� לסיוע בשעת חירו�, של הרשות המקומית

 . הביטחו� ובמשרד הבריאותבמשרד , זה מצוי במוסד לביטוח לאומי
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ובו נתוני אוכלוסייה , בתיקי האב נקבע שעל הרשויות המקומיות להכי� תיק מודיעי� אוכלוסייה
כמו כ� נקבע . מיפוי אוכלוסיות בעלות צרכי� מיוחדי� ומיפוי מוסדות לאוכלוסיות אלה, לפי גיל

ת שלה מידע על שהרשות המקומית תכי� מסד נתוני� שיאפשר לשלו, מהמערכת הממוחשב
מידע זה אמור להימסר לגורמי� חיצוניי� . האוכלוסייה באזור האירוע שבעטיו יש להגיש לה סיוע

הרשות המקומית נדרשת . בעת אירוע באזור ויסייע לה� בעת פינוי האוכלוסייה והטיפול במפוני�
ת אוכלוסייה ג� לקיי� מעת לעת הערכת מצב של האוכלוסייה שבמסגרתה יאותרו ויאובחנו קבוצו

 .מיוחדות ויתוכנ� הסיוע הנדרש לה�

Ï Ó ¯ Î  ˙ ¯ È Ë  ˙ È È ¯ È Ú , ‰ ˆ Ú Â Ó ‰ Â  ‡ È È Ù Ò Ú  ˙ È Ó Â ˜ Ó ‰  ‰ ˆ Ú Â Ó ‰
Ï ‡  ˙ È È Ï ‡ „  ˙ È Ó Â ˜ Ó ‰-Ï Ó ¯ Î:  הועלה כי במחלקות הרווחה של הרשויות המקומיות

האמורות לא היה מידע על אוכלוסיות בעלות צרכי� מיוחדי� ותושבי� הזקוקי� לסיוע בשעת 
 .בטיפול מחלקת הרווחהחירו� אשר אינ� 

 „¯˘ÓÓ ¯·ÚÂÈ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÎ¯ˆ ˙ÂÏÚ· ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡Ï Ú‚Â�· ÈË�ÂÂÏ¯ Ú„ÈÓ ÈÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘· ÌÈ·˘Â˙Ï ÚÂÈÒ Í¯ÂˆÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ÌÈ�Ù‰ .˙‡Ê , ÌÈ·È˙�‰ Í¯„

 ÌÂÊÈÏ Ì‡‰ ÏÂ˜˘Ï ˘È Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·Â ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÙÂ‚ ÔÈ· Ú„ÈÓ ˙¯·Ú‰Ï ÌÈÏ·Â˜Ó‰
‡˘Â�‰ ˙¯„Ò‰Ï ‰˜È˜Á. 

על מנת שנית� יהיה לסייע בשעת "עיריית טירת כרמל מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי 
חשוב להסדיר נושא זה , חירו� ג� לתושבי� שאינ� מוכרי� במחלקה לשירותי� חברתיי� בעירייה

 ".מול המוסד לביטוח לאומי

 

 תפקוד שירותי הרווחה בעיריית חיפה . 2

וצוותי� מקצועיי� הוצבו , ו� עירוני נפתח מכלול אוכלוסייהע� הכרזת העירייה על מצב חיר
 .תו� שימת דגש על הצוותי� הטיפוליי� של מרכזי הקליטה, בכוננות

בי� היתר , הועלה כי מכלול האוכלוסייה פעל במהל� אירוע השרפה לפי הנהלי� שקבעה העירייה
; ית� למשפחות מארחותסיוע בקליטת סטודנטי� שפונו מהאוניברסיטה למרכז הקליטה והפני

היערכות לוגיסטית והעמדת צוותי� ; היערכות לליווי משפחות חללי� למכו� הפתולוגי באבו כביר
קו "הפעלת צוותי קישור לשלושה בתי חולי� בעיר ופתיחת ; מקצועיי� לקליטת אלפי מפוני�

 .לסיוע נפשי לתושבי� בטלפו�" פתוח

חוסר באנשי מקצוע בצוותי� : רייה ולהל� עיקר�בבדיקה הועלו ליקויי� אחדי� בפעולות העי
חסרו נהלי� ; במטה החללי� ובצוות הודעה וליווי משפחות, הטיפוליי� במרכזי הקליטה

לרבות התערבות פסיכיאטרית ,  ואת גבולות ההתערבות70המגדירי� את תפקידי צוותי התערבות
ק העירייה לא היה "בחפ; ר"כמו פקע, שבו פועלי� ג� גורמי� אחרי�, והתערבות הנעשית בשטח

קשיי� ; והדבר גר� לקשיי� בהעברת מידע חיוני במישרי� לתושבי�, נציג של מכלול האוכלוסייה
בהעברת מידע מקצועי חיוני בי� צוותי התערבות שפעלו במרכזי הקליטה והפינוי ובאזורי� 

2 הנחיות לא הותק� קוב, שהיו בשימוש כוח האד� המקצועי, במחשבי� הניידי�; שנפגעו
 .המשמש לעבודת מכלול האוכלוסייה בעת חירו�

__________________ 

צוותי� המורכבי� מפסיכולוגי� ועובדי� סוציאליי� האמורי� לפעול לפי הגדרת תפקיד הנקבעת   70
 .בי� היתר מת� שירותי רווחה, בנהלי�
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בי� היתר , מבדיקת משרד מבקר המדינה ומתהלי� הפקת הלקחי� של העירייה עלו ליקויי� נוספי�
תגבור כוחות העירייה בצוותי� בעלי התמחות ; ניוד עובדי� מקצועיי� שלא לפי הצרכי� בשטח

ת חלקית של בעלי התפקידי� המאיישי� את מחויבו; מיוחדת ללא הפעלת שיקול דעת מעמיק
ליקויי� בתהליכי ; המכלול להתייצב בעת חירו� ולמלא את כל התפקידי� המוטלי� עליה�

כשעלה , הדיווח והתקשורת בי� הצוותי� הפועלי� בשטח ובינ� ובי� מטה מכלול האוכלוסייה
 . צור� לפתור בעיות שהתעוררו

שרפה בוצע רענו� של הנהלי� והבהרת� לכל הנוגעי� בתשובתה מסרה עיריית חיפה כי לאחר ה
 ".הלי� לעדכו� נתוני העובדי� במכלול האוכלוסייה בחירו�"וכי העירייה מבצעת , בדבר

 ‰ÁÂÂ¯‰ ÌÂÁ˙· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï ÏÂÚÙÏ ‰ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰˜ÈÙ‰˘ ÌÈÁ˜Ï‰ ÌÂ˘ÈÈÏÂ ‰Ù¯˘‰ ÍÏ‰Ó· ÂÏÚ˘. 

 

 �הפעלת מתנדבי . 3

עליה להיער� להפעלת כוח אד� מתנדב למילוי , בי� יתר תפקידיה של הרשות המקומית
בתיקי אב לחירו� נכתב בעניי� זה שעל הרשות המקומית לתכנ� מראש . משימותיה בעתות חירו�

אילו מתנדבי� יידרשו לה לפי הפערי� הצפויי� במקצועות שוני� ולפי הערכת צרכיה במצב 
יוכ� , )בתקופת רגיעה(ר� מתנדבי� יהיה יעיל א� יוק� ויתודר� מראש עוד נכתב שמע. חירו�

 .לשעת חירו� וישמור על קשר קבוע ע� הרשות המקומית

 בנושא הפעלת מתנדבי� ברשות המקומית 98' משרדי מס!ח נוהל בי�" הוציא מל2002בנובמבר 
נדבות בשעת משבר בנוהל נקבע בי� היתר שנושא ההת).  נוהל ההתנדבות!להל� (בעתות חירו� 

ושמער� ההתנדבות בכל רשות יכלול ועדה לתיאו� ארגו� , יוסדר בכל רשות מקומית בנוהל חירו�
 .73 ומוקד מידע למתנדבי�72לשכה להכוונת מתנדבי�, 71ההתנדבות

Ï Ó ¯ Î  ˙ ¯ È Ë  ˙ È È ¯ È Ú , ˙ È È Ï ‡ „ Â  ‡ È È Ù Ò Ú  ˙ Â È Ó Â ˜ Ó ‰  ˙ Â ˆ Ú Â Ó ‰ 

Ï ‡-Ï Ó ¯ Î:  אי� ועדה לתיאו� ארגו� בביקורת נמצא כי ברשויות המקומיות האמורות
והנושא לא הוסדר בנוהלי , אי� מוקד מידע למתנדבי�, אי� לשכה להכוונת מתנדבי�, ההתנדבות

 .החירו�

Ï Ó ¯ Î  ˙ ¯ È Ë  ˙ È È ¯ È Ú : השרפה התקבלו בעירייה תרומות מגופי� שוני� �במהל
ושא הועלה כי בהיעדר נוהלי חירו� בעירייה לנ. מזו� ומצרכי� אחרי�, בה� ציוד, ומאזרחי�
. למיי� ולנתב את המתנדבי� ואת התרומות, לא היה בעירייה גו, שתפקידו היה לקלוט, ההתנדבות

__________________ 

תפקידי הוועדה לתיאו� ארגו� ההתנדבות יהיו תכנו� הפריסה של גופי ההתנדבות והפעלת� בעתות   71
בוועדה ישבו אחראי ההתנדבות במועצה . טה של מתנדבי� בעתות שגרה ועודגיוס וקלי, חירו�

נציגי� של מועצת ארגוני המתנדבי� המקומית , רכז ההתנדבות של מחלקת הרווחה, המקומית
 .מג� דוד אדו� ושירותי כבאות והצלה, משטרת ישראל, ונציגי� של פיקוד העור�

משנת ) 25/הר (774'  עוד בהחלטת ועדת שרי� מסהחובה להקי� לשכה להכוונת מתנדבי� נקבעה  72
למיי� ולנתב את , שבה נאמר שבכל רשות מקומית תוק� לשכת מתנדבי� שמטרתה לקלוט, 1981

נציג משרד העבודה , נציגי לשכת התעסוקה, בלשכה יפעלו נציגי הרשות המקומית. המתנדבי�
 . ארגוני המתנדבי� ברשותנציג השירותי� החברתיי� והקהילתיי� ברשות ונציג, והרווחה

מוקד המידע למתנדבי� יכלול אחראי למוקד ומוקד� ויספק מידע בתחו� ההתנדבות ג� לגורמי   73
 .הרשות המקומית ולציבור הרחב
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עוד הועלה כי העירייה לא ייעדה מקו� . בעירייה ג� לא היה נוהל תיעוד ורישו� של התרומות
 .לריכוז המצרכי� שנתרמו טר� חלוקת� למפוני� ולגופי ההצלה שפעלו באירוע

 „¯˘Ó‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙ÈÈÏ‡„Â ‡ÈÈÙÒÚ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂˆÚÂÓÏÂ ÏÓ¯Î ˙¯ÈË ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ 
Ï‡- ÌÂ¯ÈÁ ˙Â˙Ú· Ô‰È˙ÂÓÈ˘Ó ÈÂÏÈÓ· ÌÈ·„�˙Ó ˙ÏÚÙ‰Ï Í¯ÚÈ‰Ï Ô‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ÏÓ¯Î

˙Â·„�˙‰‰ ÔÂ‚¯‡ ÌÂ‡È˙Ï ‰„ÚÂ ÏÂÏÎÈ˘ ˙Â·„�˙‰ Í¯ÚÓ ÍÎ Ì˘Ï ÌÈ˜‰ÏÂ , ˙�ÂÂÎ‰Ï ‰Î˘Ï
ÌÈ·„�˙ÓÏ Ú„ÈÓ „˜ÂÓÂ ÌÈ·„�˙Ó .Â˜Ó ˘‡¯Ó „ÚÈÈÏ Ì‚ Ô‰ÈÏÚ Ï‰�ÏÂ ˙ÂÓÂ¯˙‰ ÔÂÒÁ‡Ï Ì

Ô„ÂÚÈÈ Ï˘Â ˙ÂÓÂ¯˙‰ Ï˘ ‡ÏÓ ÌÂ˘È¯. 

עיריית טירת כרמל מסרה בתשובתה כי הקימה מכלול חדש של מתנדבי� וכי כל נושא התרומות 
המועצה המקומית עספייא מסרה בתשובתה כי היא מתכננת הגברת . יטופל במכלול לוגיסטיקה

 .י� נוספי� מהיישובפעילות התנדבותית במסגרת המשמר האזרחי וגופ

 

 

 העברת מידע לציבור

בעתות חירו� מכלול , על פי תיק האב. בשעת חירו� יש חשיבות רבה למידע המועבר לציבור
, פ ממונה על העברת המידע הנוגע לעניי� לדובר המועצה" במרההסברה ודוברות, מידע לציבור

 הרשויות .די� לרשותווהוא המופקד על הפצת המסרי� לציבור בכל אמצעי התקשורת העומ
ועליה� לפעול בתיאו� ע� גופי� , 74המקומיות מופקדות על העברת מידע לציבור המקומי

הרשות המקומית נדרשת לספק מידע לציבור . ר והמשטרה"פקע, ל"כגו� צה, ממלכתיי� מוסמכי�
. לרבות מידע הנוגע לאספקת המצרכי� והשירותי� החיוניי�, בכל הענייני� שבתחו� אחריותה

, מסירת מידע זמי� וברור בעתות חירו� מביאה לידי ירידה ברמת החרדה בקרב האוכלוסייה
ושיפור שיתו, הפעולה בי� הרשות המקומית וגופי ההצלה ובי� , הפחתת מספר הפניות למוקד

 .העברת המידע לציבור כוללת ג� ייזו� פרסומי� והודעות לאמצעי התקשורת. התושבי�

 

 המוקד העירוני . 1

הפועל בימי� כתיקונ� במרבית הרשויות , מוקד העירוני מושתת על מוקד המידע בטלפו�ה
יתוגבר המוקד העירוני בשעת חירו� על ידי הוספת עמדות , על פי תיקי אב לחירו�. המקומיות

ובה� עובדי� דוברי שפות נוספות בהתא� , מאוישות ועל ידי צירו, אנשי מקצוע בתחומי� שוני�
 .סייה ברשות המקומיתלתמהיל האוכלו

Ï ‡  ˙ È È Ï ‡ „ Â  ‡ È È Ù Ò Ú  ˙ Â È Ó Â ˜ Ó ‰  ˙ Â ˆ Ú Â Ó ‰-Ï Ó ¯ Î : בבדיקה נמצא כי
רשויות מקומיות אלו הפעילו במהל� השרפה . לרשויות המקומיות האמורות אי� מוקד עירוני

 . לקבלת פניות מהתושבי�, בי� היתר, מוקד במטה המועצות ששימש

__________________ 

הסברה , מכלול המידע לציבור"לפי תיק האב על הרשויות המקומיות להפעיל במסגרת מטה החירו�   74
 ". ודוברות
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Ï Ó ¯ Î ‰  Û Â Á  ˙ È ¯ Â Ê ‡ ‰  ‰ ˆ Ú Â Ó ‰ Â  Ï Ó ¯ Î  ˙ ¯ È Ë  ˙ È È ¯ È Ú: הבדיקה העלתה כי 
בעיריית טירת כרמל ובמועצה האזורית חו, הכרמל היה עומס רב על קווי הטלפו� והרשויות 

ג� לאחר הוספת קווי טלפו� לא היו המוקדי� . נאלצו להוסי, קווי טלפו� ולתגבר עובדי� במוקד
פשרה מאחר שתשתית התקשורת הקיימת לא א, ברשויות אלו ערוכי� לתת מענה לפניות הרבות

 . הוספת קווי� נוספי�

עוד העלתה הבדיקה כי במוקדי� של הרשויות האמורות לא נער� תיעוד מסודר של כל פניות 
 .המתנדבי� ויתר הפוני�, כוחות ההצלה, תושבי המקו�

נרכשה תכנית שליטה ובקרה "בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה עיריית טירת כרמל כי 
ת� מענה לתיעוד מלא של כל תרחיש אפשרי ופניות תושבי� תי, שע� הטמעתה, חדשה) ב"שו(

העירייה מכשירה צוות טיפולי אשר בשעת חירו� יחבור למוקדניות ... והודעות מכל הגורמי�
 ".במוקד העירוני

 „¯˘Ó‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ÏÚ ‰�ÚÓ Ô˙ÓÏ Í¯ÚÈ‰Ï Ô‰ÈÏÚ ‰È‰˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ¯ÈÚ‰ 
‰Ù¯˘‰ ˙Ú· ÌÈ·˘Â˙‰ ˙ÂÈ�Ù .ÏÚ ‰È‰ ÔÎ ÂÓÎ ÏÎ Ï˘ ÌÈ¯„ÂÒÓ „ÂÚÈ˙Â ÌÂ˘È¯ Ï‰�Ï Ô‰È

‰Ù¯˘‰ ÔÓÊ· ÂÏÙÂË˘ ÌÈ‡˘Â�‰Â ˙ÂÈ�Ù‰ . 

 

 אמצעי� להעברת מידע . 2

כרמל ועספייא אי� נוהל להעברת !נמצא כי לעיריית טירת כרמל ולמועצות המקומיות דאליית אל
ולא , בימי השרפה השתמשו הרשויות לש� כ� במערכת שמע וכריזה. מידע לציבור בחירו�

) SMS(מערכת למשלוח מסרוני� , אמצעי� טכנולוגיי� כגו� אתר האינטרנט של הרשותב
, כ� למשל. לפיכ� לא הגיע המידע לכל השכונות ביישוביי� אלו. והודעות טלפוניות מוקלטות

מערכת הכריזה בעיריית טירת כרמל הייתה בשפה העברית בלבד א, שרבי� מתושביה עולי� 
 . והאמהריתחדשי� דוברי השפות הרוסית

‰ Ù È Á  ˙ È È ¯ È Ú:בהודעות טלפוניות , במסרוני�,  העירייה העבירה מידע לציבור באינטרנט
הפעילה בשבת גל שקט עבור תושבי� שומרי , כמו כ�. Facebookמוקלטות וברשת החברתית 

לבקשת מטה ההסברה הלאומי שבמשרד ראש הממשלה הקי� מער� הדוברות של . מצוות
דוברי� , קי� באוניברסיטת חיפה במטרה לרכז מידע"מתח� החפהעירייה מרכז תקשורת ב

 . ושירותי� הנחוצי� לעיתונאי�

התקשורת , מבדיקת משרד מבקר המדינה ומתחקירי� שעשתה עיריית חיפה עולה כי זרימת המידע
עוד הועלה כי קיי� צור� לפעול . והממשק בי� המוקד העירוני למרכזי ההפעלה טעונה שיפור

, הפעולה בי� הרשויות המקומיות לבי� תחנות הרדיו האזוריות להגברת השימוש להעמקת שיתו
 .בערו2 תקשורת זה להעברת מידע חיוני

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÈÎ¯„ ¯·„· ÌÈÏ‰�Â ˙Â‡¯Â‰ ˘·‚Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ
 ˙¯·Ú‰· ÚÈÈÒÏ ÌÈÈÂ˘Ú˘ ˙¯Â˘˜˙‰ ÈˆÂ¯Ú Ï˘ È·ËÈÓ ÏÂˆÈ�Ï ‚Â‡„ÏÂ ¯Â·ÈˆÏ Ú„ÈÓ ˙¯ÈÒÓ

„ÈÓÌÂ¯ÈÁ ˙Ú· ¯Â·ÈˆÏ È�ÂÈÁ Ú. 
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 מער� דוברות רשותי . 3

בבדיקה נמצא כי . כגו� רדיו וטלוויזיה, בזמ� השרפה הועברו הודעות לאמצעי התקשורת הארציי�
כרמל לא היה !במועצה המקומית עספייא ובמועצה המקומית דאליית אל, בעיריית טירת כרמל

י הקשר בי� אמצעי התקשורת ובי� המועצה וכ, מער� דוברות והסברה ונהלי� כתובי� בעניי�
כמו כ� ברשויות אלה לא היו מסמכי� המתעדי� את . התבצע בעיקר על ידי ראש הרשות עצמו

ולא נוהל רישו� פנימי של בעלי התפקידי� שהופיעו , ההודעות שפרסמו הרשויות לתקשורת
ו את המידע ואיזה אפשר לוודא מי ה� הגורמי� שהעביר!בהיעדר תיעוד כאמור אי. בתקשורת

 .מידע פרסמו הרשויות

עוד נמצא כי במידע שהועבר לתושבי� במהל� השרפה היו דיווחי� סותרי� בכמה רשויות 
 . מקומיות ולא בכל המקרי� תא� המידע את המצב בשטח

Ï Ó ¯ Î ‰  Û Â Á  ˙ È ¯ Â Ê ‡ ‰  ‰ ˆ Ú Â Ó  במועצה היה נוהל חירו� שהתייחס בי� היתר :‰
בביקורת נמצא כי . ער� הדוברות לא פעל לפי הנוהל האמורא� בפועל מ, להעברת מידע לציבור

הוא לא היה מעודכ� בהפעלת מרכז המידע אול� בשל תקלות , פ הופעל"במרההדוברות  מכלול
 . ועל כ� המידע שהועבר לדובר המועצה לא היה עדכני, ברציפות במתרחש בשטח

א� בשל העומס שבו , חירו�הופעל בנוהל של המועצה הועלה כי בזמ� האירוע אתר האינטרנט 
 .קצב העדכוני� היה אטי וה� היו מועטי�, היה הדובר נתו�

מחסור בכוח אד� ,  היעדר תמונת מצב עדכנית על המתרחש בשטח בשלמהאמור לעיל עולה כי
 המער� התקשה, במער� הדוברות של המועצה וניצול חלקי של אמצעי התקשורת שעמדו לרשותו

 .מידע עדכני לציבורלגבש מסר אחיד ולהעביר 

Ï Ó ¯ Î  ˙ ¯ È Ë  ˙ È È ¯ È Ú: נמצא כי בעירייה לא היו מסמכי� המתעדי� את ההודעות שהוציאה 
כ� לדוגמה פורסמה . העירייה לתקשורת וכ� לא נוהל רישו� פנימי של זהות מוסרי ההודעות האלה

� ובעקבותיה פנו רבי, בכלי התקשורת הודעה שעל תושבי הרחוב מעלה נו, לפנות את בתיה�
. מה� אל המוקד העירוני לקבלת פרטי� בעוד שבפועל לא היה צור� בפינוי תושבי הרחוב

העירייה הנחתה את המוקדני� להודיע לפוני� שההודעה אינה נכונה ואי� צור� לפנות את הבתי� 
 .בהירות בקרב התושבי�!והדבר גר� לתחושת אי, ברחוב זה

כל המידע מול גופי , האירוע היה פתאומימכיוו� ש"עיריית טירת כרמל מסרה בתשובתה כי 
 ". התקשורת השוני� היה תו� כדי תנועה ומהשטח

 ˙ÈÈÏ‡„Â ‡ÈÈÙÒÚ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂˆÚÂÓÏÂ ÏÓ¯Î ˙¯ÈË ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ï‡- ÌÂ¯ÈÁ ÈÚÂ¯È‡· Ú„ÈÓ ˙¯·Ú‰Ï ˙Â¯·Â„ Í¯ÚÓ ˙ÏÚÙ‰Ï ÌÈÏ‰� ÚÂ·˜Ï Ô‰ÈÏÚ ÈÎ ÏÓ¯Î

˙ÂÓÒ¯ÙÓ Ô‰˘ ˙ÂÚ„Â‰‰ ˙‡ „Ú˙ÏÂ. È„Î ÌÈÈ‚ÂÏÂ�ÎË ÌÈÚˆÓ‡· ˘Ó˙˘‰Ï Ô‰ÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ 
˙Ó‡ ÔÓÊ· ÔÈÓ‡ Ú„ÈÓ ÌÈ·˘Â˙Ï ¯È·Ú‰Ï. 

 Â·˘ ÔÙÂ‡‰ ÏÚ ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï Ô‰ÈÏÚ ÈÎ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰Ù¯˘‰ ÚÂ¯È‡· Ô‰È·˘Â˙Ï Ú„ÈÓ ¯·ÚÂ‰ . ˙Â¯·Â„Â ‰¯·Ò‰ Í¯ÚÓ ÏÈÚÙ‰Ï ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ

˙‰ ÈÏÚ· Ì‰ ÈÓ ÚÂ·˜ÏÂ „ÚÂ˙ÓÂ ¯„ÒÂÓ ˙¯Â˘˜˙Ï ˙ÂÚ„Â‰ ÚÈ„Â‰Ï ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈ„È˜Ù
ÌÂ¯ÈÁ ˙Â˙Ú·. 
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 שיתו� פעולה ע� משטרת ישראל בעת השרפה 

 פקודת המשטרה !להל�  (1971!א"התשל, ]נוסח חדש[המשטרה פועלת מכוח פקודת המשטרה 
כי המשטרה תעסוק בקיו� הסדר הציבורי ובביטחו� הנפש , בי� היתר, בפקודה נקבע). או הפקודה

 קובעת כי המשטרה אחראית לביטחו� הפני� בעתות 1974 ממאי 5/החלטת הממשלה ב. שוהרכו
 .בפיקוד ושליטה, בי� היתר, ואחריותה באה לידי ביטוי, רגיעה ובעתות חירו�

 

 

 ק המשטרתי"שיתו� הרשויות המקומיות בחפ�אי

 של י�מי פניי�נהלשני שיתו, הפעולה בי� המשטרה לרשויות המקומיות בעת חירו� מוסדר ב
). הנהלי� !להל�  (76קי�" ונוהל הפעלת חפ75נוהל טיפול משטרת ישראל באירוע דלקה: המשטרה

הגופי� , בי� היתר, ישתתפושבו ק של המשטרה " חפהנהלי� קובעי� כי בעת אירוע שרפה יופעל
וכ� גורמי התנהגות והסברה לאוכלוסייה של , ר והרשויות המקומיות"פקע, א"כב, א"מד: האלה
 .רת ישראלמשט

 האלו י�פנימיה י�הנהלשל  על קיומ� משטרת ישראל לא יידעה את הרשויות המקומיותהועלה כי 
. ק המשטרתי בעת השרפה"חפקחת חלק בלהרשויות המקומיות השונות נציגי לא הזמינה את ו

ק ובקבלת מענה הול� " לחפהרשות המקומיתפ "משו� כ� התעורר קושי בהעברת בקשות ממרה
, הרשות המקומיתפ "ק המשטרתי לא הגיעו באופ� סדיר למרה"ההנחיות שנת� החפ,  כ�כמו. לה�

 . בשטחהמצבלא תמיד היו ברורות או תואמות את , וכאשר הגיעו

 כי בעת שהתחוללה מבקר המדינהראשי הרשויות המקומיות שנבדקו ציינו לפני נציגי משרד 
 המצב ולכ� ה� היו מנותקי� מתהלי� ק המשטרתי ובגיבוש הערכות"השרפה ה� לא השתתפו בחפ

 .קבלת ההחלטות ומהיכולות להנחות את התושבי� לקראת הבאות

 ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‰ ÈÎ ‰¯Ë˘ÓÏ ¯ÈÚ ˙ÏÚÙ‰ÙÁ‰" ‰Ù¯˘‰ ÚÂ¯È‡ ˙Ú· È˙¯Ë˘Ó‰ ˜
 ‰È‰ ‡Ï‰Ú·˜ ‰ÓˆÚ ‡È‰˘ ÈÓÈ�Ù‰ Ï‰Â�‰ ÈÙ ÏÚ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÌÚ ¯˘˜‰ Ì‚Ù� ÍÎ·Â 
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ .‚‰ ÏÎ ÈÎ ‡„ÂÂÏ ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ ˙ÏÚÙ‰· Û˙˙˘‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ Ï‰Â�‰ ÈÙ ÏÚ˘ ÌÈÙÂ

ÙÁ‰"Â· ÌÈ‚ˆÂÈÓ ÔÎ‡ ˜. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï, ÏÚ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ,‰¯Ë˘Ó‰ ÌÚ ÌÂ‡È˙· , ˙Â�ÓÏ
ÓÚËÓ ÌÈ‚Èˆ� ¯È˘Î‰ÏÂÔÙÁÏ ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú· Â¯·ÁÈ˘ " ÔÈ· ¯˘˜ È˘�‡ Â· Â˘Ó˘ÈÂ ‰¯Ë˘Ó‰ ˜

‰¯Ó" Ù˙ÂÈÂ˘¯‰‰¯Ë˘ÓÏ  ,·ÎÏ" ‰¯„Á ‡·ÎÏÂ" ‰ÙÈÁ ‡‰ ÈÙÂ‚ÏÂÌÈ¯Á‡‰ ‰Ïˆ‰. 

 כי נציגי הרשויות 2011משטרת ישראל מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 
, לדבריה. שבתחומ� התרחש האירוע אכ� לא קיבלו זימו� וכי הדבר נבע מדחיפות האירוע ואופיו

 .ק"היה מקו� לזמ� את נציג הרשויות לחפ

__________________ 

 .�14.4.04מ, י באירוע דליקה"פול מטי, 90.221.309נוהל   75

 . �14.10.07מ, י"קי� במ"הפעלת חפ, 90.221.020נוהל   76
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המדינה מקובלת עליה וכי היא עיריית חיפה מסרה למשרד מבקר המדינה כי הערת מבקר 
 ".מוטמעת בנהלי העבודה"

ק "המועצה המקומית עספייא מסרה בתשובתה כי מינתה נציג מטעמה שישמש נציגה בחפ
 .המשטרתי ויהיה איש הקשר ע� מרכז ההפעלה הרשותי

ק בתהלי� בנייה של נוהל "החפ. ק"מונה מנהל לחפ"עיריית טירת כרמל מסרה בתשובתה כי 
 ".הפעלה

 

 

 מעבר בעלי תפקידי� וציוד במחסומי המשטרה

ק המשטרתי נפגעה יכולת� " לחפהרשויות המקומיותפ "נמצא כי בשל התקשורת הלקויה בי� מרה
ובמקרי� מסוימי� התקשורת , של בעלי תפקידי� לנוע על הצירי� החסומי� באזור השרפה

 : להל� פירוט.ו� במעצרעד כדי אי, הלקויה א, הביאה לידי עימותי� ע� השוטרי� במחסומי�

Ï Ó ¯ Î ‰  Û Â Á  ˙ È ¯ Â Ê ‡ ‰  ‰ ˆ Ú Â Ó אנשי מטה המועצה בשעת חירו� ה� בעלי  :‰
הגבלת . חברת החשמל והאוכלוסייה המפונה, חברת מקורות, י"תפקידי� חיוניי� העובדי� ע� צח

כ� לדוגמה מחסו� . תנועת� שיבשה את יכולת המועצה לטפל באירועי� שוני� במהל� השרפה
מדרו� לטירת כרמל מנע במש� כמה שעות את מעבר� של אנשי מקורות וחברת הוצב משטרה ש

המחסו� מנע . החשמל שהגיעו מחיפה בדרכ� לתק� גנרטור חיוני לאספקת מי� לאזור ניר עציו�
של בעלי התפקידי� את מעבר� במקו� א, על פי שהוא תוא� מראש ושפרטיה� האישיי� 

במקרה אחר מנע מחסו� משטרה ; ק המשטרתי"לחפהרכב שלה� הועברו כלי ומספרי האמורי� 
 .בצומת בית אור� את מעבר� של אוטובוסי� שהיו בדרכ� צפונה לפנות את תושבי מושב מגדי�

Ï ‡  ˙ È È Ï ‡ „  ˙ È Ó Â ˜ Ó ‰  ‰ ˆ Ú Â Ó ‰ Â  ‡ È È Ù Ò Ú  ˙ È Ó Â ˜ Ó ‰  ‰ ˆ Ú Â Ó ‰-Ï Ó ¯ Î: 
מחסו� משטרה שהוצב באזור אוניברסיטת חיפה מנע את מעבר� של אנשי משרד הרווחה שהגיעו 

המחסו� מנע את מעבר� חר, בקשות . לסייע למחלקת הרווחה בעספייא בטיפול באוכלוסייה
 מצומת אליקי� בצד ! על שתי כניסותיו 672במהל� השרפה נחס� כביש . המועצה מהמשטרה

 .המזרחי ומצומת בית אור� בצד המערבי

שטרתי נפגעה ק המ"פ ברשויות המקומיות לבי� החפ"נמצא כי בשל התקשורת הלקויה בי� מרה
 .יכולת� של בעלי התפקידי� לנוע על הצירי� החסומי� באזור השרפה

אופיו של האירוע והסכנה המוחשית בצירי התנועה שנבעה "משטרת ישראל ציינה בתשובתה כי 
מעוצמת האש המשתוללת חייבו סגירה וחסימת צירי� ומעבר בצירי� של כוחות ההצלה בלבד 

אוכלוסיית בעלי התפקידי� החיוניי� העובדי� "בתשובתה כי לגבי עוד ציינה ". לש� הצלת חיי�
 ". ע� הרשויות באירוע חירו� ראוי שיוגדרו ויתוייגו

 ˙Ú„Ï ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘Ó,  ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÌÚ ÌÂ‡È˙·
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ , ÔÁ·˙˜Ù�‰˙ ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘· ¯·ÚÓ È¯Â˘È‡  ‰¯‚˘ ˙Ú· ÌÂ¯ÈÁ ÈÚÂ¯È‡·Â ÈÏÚ·Ï
 ÌÈ„È˜Ù˙ÈÁ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ‰Ï‡ ˙Â˙Ú· ÌÈÈ�Â .˙‡Ê , ÔÈˆ˜ Ï˘ Â˙Ú„ ÏÂ˜È˘Ï ÛÂÙÎ·

Ì˙ÓÈÒÁ ˙Ú· ÌÈÈË�ÂÂÏ¯‰ ÌÈ˘È·Î‰ ˙ÓÈÒÁÂ ‰ÚÂ�˙ ‡˘Â�Ï ˙ÂÈ¯Á‡· ‡˘Â�‰ ‰¯Ë˘Ó‰. 
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קיי� נוהל הנות� " צוי� כי 21.2.12בתשובה נוספת של משטרת ישראל למשרד מבקר המדינה מיו� 
 ".די� המוצבי� כיו�מענה לסוגיה זו וירוענ� מול בעלי תפקי

 

 

 פעילות משרד הפני� במהל� השרפה בכרמל 

הוא להנחות את הרשויות המקומיות כיצד )  המשרד!להל� (בי� יתר תפקידיו של משרד הפני� 
בחוברת שפרס� . ח עליונה"הנחיות המשרד מתבצעות באמצעות רשות פס. להיער� לעת חירו�

)  המינהל לשירותי חירו�!להל� (חירו� במשרד  נקבע כי המינהל לשירותי 2004המשרד בשנת 
הוא הגור� האחראי מטעמו בי� היתר להכנת הרשויות המקומיות למצב חירו� בהדרכה 

משרד הפני� תיא� את פעולותיו ע� הרשויות המקומיות באזור השרפה בכרמל . ובהצטיידות
 ). המחוז!להל� (שבתחו� המחוז באמצעות מחוז חיפה שלו 

 

 

 � נוהלי חירו

יחסי גומלי� ושיתו, "ח ובה� נוהל " נהלי� להפעלת מער� פס2005משרד הפני� פרס� בספטמבר 
להגדיר את תחומי " בנוהל נקבע כי מטרתו היא 4בסעי, ). 18' נוהל מס" (רשויות מקומיות

התיאו� ושיתו, הפעולה בי� פיקוד העור, כגור� המפנה אוכלוסייה אזרחית ומחל2 , האחריות
ח והרשויות המקומיות כקולטות מפוני� ומטפלות " האירוע לבי� רשויות פסחללי� משטח

 ".ברגיעה ובשעת חירו�, בחללי�

 בעניי� תפקידיו בשעת חירו� העוסקי� בטיפול 77 פרס� המחוז שני נהלי� פנימיי�1.3.10!ב
יה כי מחוז חיפה הוא החול, בי� היתר, בנהלי� נקבע).  הנהלי�!להל� (ח "בשירותי חירו� ופס

במשרד הפני� לבי� הרשויות המקומיות שבתחו� " שירותי חירו�"המקשרת שבי� ראש תחו� 
וכי למחוז תקציב מחוזי לנושאי , המחוז בכל הנוגע למת� שירותי חירו� לאוכלוסייה ולטיפול בה

בעניי� קליטת מפוני� קבעו הנהלי� כי . ח עבור הרשויות והוא מקצה לה� כספי� לפי הצור�"מל
מחוז ; ויות המקומיות מוטלת האחריות להיער� בעת שגרה לקליטת המפוני� בעת חירו�על הרש

, לפי הנהלי�". ח מחוזי"מרכז פס"חיפה אחראי לתא� את הפינוי ע� הרשות המקומית באמצעות 
מער� קליטת המפוני� מושתת על מרכזי פינוי לקליטה ראשונית ולשהייה זמנית ועל מרכזי קליטה 

 .י� המיועדי� לשהייה ממושכת של מפוני�מקומיי� ואזורי

ק "כגו� הקמת חפ, נמצא כי בנהלי� חסרות הוראות בעניי� התארגנות המחוז במשבר בעת שגרה
לקיו� קשר ע� הרשויות המקומיות ולעדכו� מטה משרד הפני� והוספת כוח אד� לפי צורכי 

 .המחוז

__________________ 

 .01.02.16'  ונוהל מס01.02.10' נוהל מס  77
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‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÔÂ‚¯‡Ï Ï‰Â� ˘·‚Ï ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ ÂÈ˙ÂÊÂÁÓ ˙ÂÏÈÚÙ 
 È„ÎÂ ÂÏ ÌÈˆÂÁ�‰ ÌÈÚˆÓ‡‰Â ÂÈ„È˜Ù˙ ˙¯„Ò‰ Í¯ÂˆÏ ‰ÚÈ‚¯ ˙Ú· ¯·˘Ó· Ì˙ÏÚÙ‰ÏÂ

„¯˘Ó‰ ÌÚÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÌÚ ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ Ì‡˙Ï. 

בתשובת משרד הפני� נאמר כי המשרד יפעל לגיבוש נוהל להגדרת תפקיד והתנהלות המחוזות 
זאת במטרה לייעל את פעולות יחידות המשרד . מול המטה בעת משבר כולל בניית ציוד וכוח אד�

ושיפור הקשר בשעת חירו� בי� המחוז לרשויות המקומיות והמועצות האזוריות שבתחו� 
 .אחריותו

 

 

 תפקוד מחוז חיפה של משרד הפני� בשרפה 

במהל� השרפה בכרמל הקי� משרד הפני� באמצעות המינהל לשירותי חירו� מרכז הפעלה ארצי 
רוב פעולות המשרד בוצעו . יו ותגבר את המחוז בעובד ובאמצעי תקשורתלניהול פעולות

ח " בראשות הממונה עליו ובסיוע מרכז הפס!באמצעות מחוז חיפה אשר ליווה את השרפה 
 .המחוזי

המחוז הוא חוליה מקשרת בי� משרד הפני� לרשות המקומית בעת סכנה או במצב חירו� שבה� 
הועלה כי במהל� השרפה פעל המחוז מול הרשויות המקומיות . נדרש פינוי יזו� של אוכלוסייה

שקי שינה , מזרני�(בהכנת רשימת מתקני� לפינוי וקליטה ובהקצאת ציוד לינה על פי הצור� 
 ).ושמיכות

ק המשטרתי ובאמצעותו קיי� "הצטר, לחפ)  הממונה!להל� (עוד הועלה כי הממונה על המחוז 
. קומיות במטרה לפתור בעיות שצצו במהל� השרפההמחוז קשר רצו, ע� ראשי הרשויות המ

הממונה ציי� בי� . דבר שפגע ביכולתו לתפקד, אול� הממונה תפקד ללא אמצעי קשר ושליטה
ק מחוזי בשטח "ל משרד הפני� את הצור� בפריסת חפ"היתר במכתב ששלח לאחר השרפה למנכ

 .ומיסוד כוח אד� מקצועי בעת חירו�

ל משרד הפני� צוינו ליקויי� שהובח� " למנכ2010וז בדצמבר במכתב ששלח הממונה על המח
; ח"מחוזי על ידי הכשרת ממוני רשויות נוספי� לפס!כגו� תגבור פני�, בה� במהל� השרפה

הקצאת ; הסדרת אישורי מעבר בעת חירו� לבעלי תפקידי� במחוז בתיאו� ע� משטרת ישראל
ל משרד הפני� "המשנה למנכ). ח"יו� ש מיל3!כ(תקציב מראש למצב חירו� לממונה על המחוז 
ח א, שלא "בהירות באשר לסמכות הפעלת פס!מסר לנציגי משרד מבקר המדינה כי שררה אי

 .הוכרז מצב חירו�

יצוי� כי א, שלא הוכרז מצב מיוחד בעור, תיא� מחוז חיפה של משרד הפני� את פעולותיו 
 .רכיה�במהל� השרפה ע� הרשויות המקומיות כדי לתת מענה על צו

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , È„Î ‰¯‚˘ ˙Ú· ¯·˘ÓÏ „ÚÂÓ „ÂÚ· Í¯ÚÈ‰Ï ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ
 ˘¯„ÈÈ Ì‡ ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú· ÌÈ¯·˘Ó ÏÂ‰È�Ï ‰ËÈÏ˘Â ¯˘˜ ÈÚˆÓ‡Â Ì„‡ ÁÂÎ Â˙Â˘¯Ï Â„ÓÚÈ˘

ÍÎÏ. 
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כי באירוע השרפה בכרמל לא הוכרז מצב חירו� ולכ� לא , בי� היתר, בתשובת משרד הפני� נאמר
יחד ע� זאת המשרד פועל להכנת נוהל לפעולה בעתיד . ל"ח וא, לא מער� רח"הופעל מער� הפס

 .על סמ� התובנות שהתגבשו בהתבסס על אירוע השרפה

 

✯ 

 

 È·ˆÓ· ‰ÏÂÚÙÏ Í¯ÚÈ‰Ï ÂÈÏÚ ÍÎ˘ÓÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ¯„Ò‡Ó‰ ‡Â‰ ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó
ÌÂ¯ÈÁ ·ˆÓ Ê¯ÎÂ‰ ‡Ï Ì‡ Ì‚ ÌÈ�Â˘‰ ÌÂ¯ÈÁ‰. 

È„ÒÈ ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ÈÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ˙Ú· ‰Ù¯˘ ÔÂ‚Î ¯·˘Ó È·ˆÓ· ÂÈ„È˜Ù˙ ˙‡ ÌÈÏ‰�· ¯
ÔÂ‚¯‡Ï ¯Â˘˜‰ ÏÎ· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÌÚÂ ÊÂÁÓ‰ ÌÚ ‰ÏÂÚÙ ÈÒÂÙ„ ˘·‚ÈÂ ‰¯‚˘ ,

‰ËÈÏ˘Ï ,ÌÈÚˆÓ‡ÏÂ Ì„‡ ÁÂÎÏ. 

 

 

 סיכו� והמלצות

 ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ Ô‰È˙ÂÏÂÚÙ· ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈÏ„ÁÓÂ ÌÈÏ˘Î ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ÁÂ„· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰
‰Ï Ú‚Â�‰ ÏÎ· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ÏÓ¯Î· ‰Ù¯˘‰ ˙Ú· Ô„Â˜Ù˙Â ˙ÂÙ¯˘Ï Ô˙ÂÎ¯ÚÈ. 

˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ , ‡Ï ÌÈ�˘ Í˘Ó·Â ÌÈÈ�ÈÚ ˙ÓÈˆÚ· Â‚‰� ÌÈ�Ù‰ „¯˘ÓÂ ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘
Ô‰Ó ˙ÂÙ˜˘�‰ ˙Â�ÎÒ· ÏÂÙÈËÂ ˙ÂÙ¯˘ ˙ÚÈ�ÓÏ ÂÏÚÙ ,ÍÎÏ Ì˙Â·ÈÂÁÓÂ Ì˙ÂÈ¯Á‡ Û‡ ÏÚ .

ÂÏÏ‰ ˙ÂÈÁ¯Î‰‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÚÂˆÈ·Ï ÂÏÚÙ ‡Ï Ì‰ ¯˙È‰ ÔÈ· :È�Ù ÌÈÎ¯„ ˙¯˘Î‰ ˙ÏÈÏÒÂ ˙ÂÈÓ
ÌÈ·˘Â˙Ï ËÂÏÈÓ È˘È·Î ,ıÈÁ ÈÒÙ ˙¯˘Î‰Â ‰ÈÈÁÓˆ· ÏÂÙÈË , ÏÂÙÈËÂ ÈÂ·ÈÎ ÈÊ¯· ˙�˜˙‰

ÌÈÈ˜ÂÁ ‡Ï ˙ÏÂÒÙ È¯˙‡·. 

˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ ,Ë¯ ÛÂ˙È˘· ÌÈ�Ù‰ „¯˘ÓÂ ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘"ÚÓÂ ‚" ÏÂÚÙÏ ˆ
˙ÂÙ¯˘ ˙ÚÈ�ÓÏ ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰ ÌÂÈ˜Ï ¯˙Ï‡Ï , ˙ÈÈÏ‡„ ˙‡ ¯·Á˙˘ ËÂÏÈÓ Í¯„ ˙ÏÈÏÒ Ô‰·Â

Ï‡-ÏÓ¯Î‰ ÛÂÁ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ È·Â˘ÈÈÂ ÏÓ¯Î . 

Ï‡ ˙ÈÈÏ‡„ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÏÚ-‡ÈÈÙÒÚÂ ÏÓ¯Î , „¯˘Ó‰Â ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ÛÂ˙È˘·
 ÌÈ„˜ÂÓ Ì˙ÂÈ‰· ÔÓÂÁ˙· ÌÈÈ˜ÂÁ ‡Ï‰ ˙ÏÂÒÙ‰ È¯˙‡· ‰˘˜ „È· ÏÙËÏ ‰·È·Ò‰ ˙�‚‰Ï

˙Â�˘�Â ˙Â¯ÊÂÁ ˙ÂÙ¯˘Ï. 

ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ÛÂ˙È˘· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ ,Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘Ó,Ú˜Ù "Á¯Â ¯" ÏÂÚÙÏ Ï
ÏÓ¯Î· ‰Ù¯˘‰ ÔÂ‚Î ÌÂ¯ÈÁ È·ˆÓÏ Ô˙ÂÎ¯ÚÈ‰Ï Ú‚Â�· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï . ÔÎ ÂÓÎ

‰Ï‡‰ ÌÈ‡˘Â�· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ : ÈÊÎ¯Ó Ï˘ ‰ÏÚÙ‰Â ‰Ó˜‰
‰ÏÚÙ‰ ,‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ÈÂ�ÈÙ ,ÌÈ�ÂÙÓ· ‰ÁÂÂ¯‰ È˙Â¯È˘ ÏÂÙÈË , ÛÂ˙È˘Â ¯Â·ÈˆÏ Ú„ÈÓ ˙¯·Ú‰

Ó ÌÚ ‰ÏÂÚÙ‰Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘ÓÂ ÌÈ�Ù‰ „¯˘ . 
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˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Â ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ ,˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ ÛÂ˙È˘· , ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰Ï
˙ÂÓ„Â˜ ˙ÂÙ¯˘ ˙Â·˜Ú· ÂÓ˜Â‰˘ ˙Â„ÚÂÂ‰ Ï˘ ˙ÂˆÏÓ‰Ó ÔÎÂ ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰Ó ,

È˙ËÈ˘Â ¯Â„Ò ÍÈÏ‰· ÌÓ˘ÈÈÏÂ , È·ˆÓÏ È·ËÈÓ ÔÙÂ‡· ˙ÂÎÂ¯Ú ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÂÈ‰È „È˙Ú·˘ È„Î
Ó¯Î· ‰Ù¯˘‰ ÔÂ‚Î ÌÂ¯ÈÁÏ. 

 



 

 


