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 תקציר

מועדי� , המשתרעי� על פני חלק ניכר משטחה של המדינה, היער והחורש בישראל
המשקעי� בחור� מאפשרי� את התפתחות� של היערות ושל החורש . לשרפות

עקב כ� . מגדיל את הסיכו� לשרפותא� היובש האקלימי בשאר עונות השנה , הטבעי
 עלולה להתפתח � דוגמת דלקה שמקורה בבדל בוער של סיגריה �אפילו דלקה קטנה 

מציאות זו מחייבת . לשרפה גדולה על ידי התלקחות מהירה של הצמחייה היבשה
לפארקי� ולשמורות הטבע לבצע שני סוגי פעולות , את הגורמי� האחראי� ליערות

פעולות שגרתיות של תחזוקה שוטפת .  1):    מניעה�להל� (רפות עיקריי� למניעת ש
בעיקר , גיזו� ענפי� ובירוא הצמחייה הנמוכה שעל הקרקע, ובכלל זה דילול צמחייה
פעולות ארוכות טווח במהות� הכוללות בעיקר תכנו� .  2.   באמצעות הפעלת מרעה

)fuel break(וביצוע של קווי חי$ 
1

, י� חלקי� שוני� ביער עצמו בי� יישובי� ליער וב
הקמת מאגרי מי� , נטיעת עצי� שדליקות� נמוכה, סלילת דרכי גישה לכבאיות

שילוב כל הפעולות הללו עשוי למנוע פריצת . והתקנת צינורות וברזי� לכיבוי אש
או לפחות להאט את התפשטותה ולהפחית את חומרתה ובכ� להקל את , שרפה

 .כיבויה ולצמצ� את נזקיה

 

 לות הביקורתפעו

כלומר ביצוע פעולות מקדימות , פרק זה כולל את ממצאי הביקורת בתחו� המניעה
לשרפה שנועדו להקטי� את ההסתברות לפריצת שרפה והאטת התפשטותה במידה 

. לרכושו ולסביבת היער, וכפועל יוצא מכ� להפחית את הסיכו� לאד�, שפרצה
הסדרה הארצית של פעולות  אופ� ה�תחילה : הבדיקה התמקדה בתחומי� האלה

פעולות , ולאחר מכ�; ובעיקר גיבוש מדיניות ותרגומה להנחיות מקצועיות, המניעה
ביישובי� שבתחומו ובאלה , בפארק הכרמל, ואלו שלא נעשו, המניעה שנעשו

; הטיפול באתרי פסולת בפארק הכרמל ובשוליו העלולי� לגרו� לשרפה; שבסביבתו
יערות הפועל במסגרת משרד החקלאות ופיתוח הכפר הפעולות המוטלות על פקיד ה

הפעולות המוטלות על הרשות לשמירת הטבע והגני� ; ) משרד החקלאות�להל� (
ופעולות המניעה של רשויות ; בשטחי� שהופקדו בידיה) ג" רט�להל� (הלאומיי� 

 .כבאות

__________________ 

, )ראו להל�(כדי להג� על היער מפני שרפה יש לקטוע את רציפותו באמצעות מערכת של קווי חי�   1
 .חומרי הבערה בה� תהיה מועטהתו� כדי הקפדה על כ� שכמות 
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בנציבות ; במשרד החקלאות; במשרד להגנת הסביבה; ג"הביקורת נעשתה ברט
אשר במועד השרפה הייתה יחידת סמ� )  נציבות הכבאות�להל� (ות וההצלה הכבא

במשרד הפני�
2

 החברה �להל� (מ "בחברה הלאומית לדרכי� בישראל בע; 
לדרכי�
3

�דאליית אל: במועצה האזורית חו� הכרמל וברשויות המקומיות האלה; )
 איגוד ערי� :ובאיגודי הערי� לשירותי כבאות; חיפה וטירת הכרמל, עספייא, כרמל

בדיקות השלמה נעשו בקר� ).  איגוד ערי� חדרה�להל� (חיפה ואיגוד ערי� שומרו� 
מידע רב נאס� מדוחות של . ובשירות המטאורולוגי) ל" קק�להל� (קיימת לישראל 

מפגישות ע� מומחי� וממחקרי� בתחומי , ועדות חקירה שעסקו בנושא בעבר
 .היערנות ומניעת שרפות יער וחורש

 

 רי הממצאי�עיק

 יישו� לקחי שרפות קודמות �אי

.  שרפות ביערות ובחורשי�1,000�מדי שנה בשנה מתחוללות בישראל בממוצע כ
הוקמו ועדות ) ובכלל זה בכרמל(בעקבות שרפות שהתחוללו בעבר ביערות 

מקצועיות
4

כגו� , על ביצוע פעולות הכרחיות בתחו� המניעה, בי� היתר, וה� המליצו, 
אשר יקטעו את רצ� , יה באמצעות רעייה ותכנו� מער� של קווי חי$דילול הצמחי

 .ההמלצות ברוב� לא יושמו. הצמחייה ויפרידו בינה ובי� יישובי� ומתקני�

עולה כי )  דוח משטרת ישראל�להל� (מחקירת משטרת ישראל את השרפה בכרמל 
ובה� קיו� צמחייה רבה , לפריצת השרפה ולהתפשטותה תרמו גורמי� מספר

אשר נמנית ע� הצמחייה הנמוכה שבפארק הכרמל , חלקה מסוג דליק מאוד, ויבשה
היער� שכבת תת�להל� (

5
עלולה , כאשר היא יבשה בגלל היעדר גשמי�, צמחייה זו). 

ממצאי . אשר בהמש� מטפסת לע$ ועלולה לגרו� לשרפת צמרות, לשמש זרז לשרפה
, פעולות לדילול צמחייה זודוח משטרת ישראל מלמדי� כי במוקד השרפה לא נעשו 

. יכול היה למנוע את השרפה או להחליש את עוצמת האש, כאמור, דילול אשר
 .האחריות להעדר דילול מוטלת על המעורבי� בטיפול בשטחי הכרמל

למעשה משמעות ממצאיו של דוח משטרת ישראל היא כי לקחי השרפות הקודמות 
� הבסיסיי� הגורמי� לשרפות ולפיכ� המשיכו להתקיי� מרב התנאי, לא יושמו

משרד מבקר המדינה העלה כי הסיבה לשרפה בכרמל היא כמה כשלי� . גדולות
קביעה של ; יצירת קווי חי$�אי; בירואה�דילול הצמחייה ואי�ובה� אי, מתמשכי�

__________________ 

 החליטה הממשלה להעביר את נציבות הכבאות ממשרד הפני
 למשרד לביטחו� פני
 2011בינואר   2
 ). 2699החלטה (

 . צ"בעבר נקראה החברה מע  3

 בעקבות שרפה שהתחוללה באותה שנה בכרמל וועדה נוספת שהוקמה 1989!ועדה שהוקמה ב: ובה�  4
 .ת שהתחוללו בכרמל ובפארק קנדה בעקבות שרפו1998!ב

5  
 !וגריגה ; בעיקר שיחי
,  שטח מכוסה צמחי בר נמוכי
!בתה : שטחי צמחייה נמוכה משני סוגי

 .שטח ובו שיחי
 סבוכי
 שקומת
 נמוכה מקומת אד
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; הנחיות מקצועיות חלקיות בלבד מצד הגופי� האחראיי� למניעת שרפות בישראל
 :להל� הפרטי�. ות שנקבעווליקויי� ביישומ� של ההנחי

 

  �פגמי� בהסדרה הארצית של מניעת שרפות יער וחורש 

 היעדר מדיניות מנחה

סכנת השרפות בישראל חמורה מכיוו� שיישובי� רבי� גובלי� ביער ובחורש וחלק� 
ומכיוו� שתנאי האקלי� בישראל עלולי� להביא להתפשטות , א� שוכני� בתוכ�

לפיכ� יש לנקוט . ריי� לה� ה� רשלנות או הצתותשרפות יער אשר הגורמי� העיק
 . בפעולות מניעה

א� ראוי כי תיקבע מדיניות לאומית למניעת , אפשר אמנ� למנוע שרפות לחלוטי��אי
בי� היתר בנושא ההפרדה הראויה בי� אזורי מגורי� לבי� , שתקבע הנחיות, שרפות

עת עצי� שדליקות� באמצעות יצירת קווי חי$ ובאמצעות נטי, אזורי� מיוערי�
כ� אפשר יהיה לצמצ� את הסיכו� ).  מדיניות מניעה מנחה�להל� (נמוכה יותר 

ובד בבד להותיר שטחי יער וחורש עתירי צמחייה , לאזורי המגורי� בעת שרפה
 .לרווחת הציבור

בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי הגופי� האחראיי� לא קבעו מדיניות 
על א� ריבוי הגופי� , יתר על כ�.  שרפות יער וחורשלאומית מנחה בנושא מניעת

כל , בחורשי� ובשטחי� הפתוחי�, והדרכי� להסדרת נושא מניעת השרפות ביערות
הגופי� נקטו לצור� כ� פעולות מעטות מאוד ולא פעלו כנדרש למע� צמצו� הסיכו� 

 .כמפורט להל�, משרפות יער וחורש

 

 יישומה�ואיגיבושה החלקי של מדיניות מניעה מנחה 

בישראל יש כמה גופי� האחראי� לקבוע או לייש� מדיניות מניעה מנחה בתחו� 
במניעת שרפות הוא חוק שירותי , בי� השאר, החוק העיקרי העוסק. שרפות היער

, שליישומו אחראי משרד הפני�, ) חוק הכבאות�להל�  (1959�ט"התשי, הכבאות
ציבות הכבאותהמבצע את התפקידי� המוטלי� עליו באמצעות נ

6
בראש נציבות . 

�להל� (האחראי לניהולה ולמילוי משימותיה , הכבאות עומד נציב כבאות והצלה 
נציב הכבאות
7

עוד קובע חוק הכבאות כי איגודי הערי� לשירותי כבאות ה� ). 
וכי באחריות� לטפל , שירותי� מוניציפליי� המופעלי� על ידי רשות הכבאות

 איגודי הערי� לכבאות �להל� (שיפוט שנקבע לה� באירועי� המתרחשי� בשטח ה
, נציבות הכבאות היא יחידת מטה מקצועית במשרד הפני�). או איגודי הערי�

. לכוו� ולפקח על פעולות איגודי הערי� לכבאות, שכמה מתפקידיה ה� להנחות
את הציוד ואת האמצעי� הנוספי� , איגודי הערי� אחראי� להגדיר את היעדי�

__________________ 

 .575�576' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„44 )1994 , ראו מבקר המדינה  6

נציב . ד מדינה בכיר הוגדרו על ידי נציבות שירות המדינהתפקידיו של נציב הכבאות וסמכויותיו כעוב  7
 .הכבאות פועל כמפקח כבאות ראשי מכוח חוק הכבאות ותקנותיו
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עליה� לוודא את , כמו כ�. בהתא� להנחיות הנציבות, ניעת שרפותהנדרשי� למ
 .תקינות� של סידורי הכבאות ולהתאימ� לסיכוני האש באותו מקו�

; בפועל נציבות הכבאות היא האחראית לקביעת מדיניות למניעת שרפות, כלומר
איגודי הערי� לכבאות ה� הגו� המקצועי האחראי להבטיח את יישומה של מדיניות 

זולת . והמחזיקי� במקרקעי� אחראי� לביצוע� של הוראות איגודי הערי� לכבאות, וז
חוק הכבאות יש חוקי� נוספי� העוסקי� במניעת שרפות ואשר מטילי� את 

 .האחריות לכ� על הגופי� המחזיקי� בקרקע

1. � י ב ו ש י י ב ת  ו פ ר ש ת  ע י נ מ ר  ב ד ב ת  ו י ח נ ועדת לפידות: ה
8

שאת , 
ה לאמ$הדוח המסכ� שלה החליטה הממשל

9
כי על נציב , בי� השאר, קבעה, 

כי ; הכבאות לקבוע הנחיות לתכנו� אמצעי מניעה ייחודי� למבני� הסמוכי� ליערות
יש להסמי� את איגודי הערי� להטיל על הרשויות המקומיות להיער� על פי 

וכ� כי על הגופי� המחזיקי� בקרקע או המנהלי� אותה תוטל ; הוראותיה�
 .אות אלוהאחריות ליישו� הור

 החלה נציבות הכבאות לגבש מסמ� עקרונות שעניינ� בטיחות אש וכיבוי 2000בשנת 
את , בי� השאר, אש ביישובי� שבשטחי המועצות האזוריות בישראל ואשר פירטו

את העקרונות . בכל הנוגע להיערכות למניעת שרפות, תפקידיה� של איגודי הערי�
, בי� היתר, ושלחה אותו) מ� העקרונות מס�להל� (ריכזה הנציבות במסמ� מרוכז 

בצד עקרונות בתחומי� , יצוי� כי עקרונות אלו. לראשי איגודי הערי� לצור� יישומו
, נוספי� דוגמת הקמת קווי חי$ בתו� היערות וביישובי� עירוניי� הגובלי� ביערות

 .יכולי� היו להיות חלק ממדיניות לאומית למניעת שרפות

ה העלתה כי איגודי הערי� לא פעלו ליישו� מסמ� בדיקת משרד מבקר המדינ
נציבות הכבאות מצדה לא דרשה די� וחשבו� מאיגודי הערי� בדבר אופ� . העקרונות

 . יישו� הנחיותיה

נמצא כי נציבות הכבאות הפסיקה את טיפולה הכולל בנושא עד שנת , יתר על כ�
וכ� ג� , ודי הערי�בשנה זו היא שבה ושלחה את מסמ� העקרונות לראשי איג. 2004

א� ג� בשני� הללו לא פעלה הנציבות כדי . לאחר השרפה בכרמל, 2010בסו� שנת 
 לאכו� על איגודי הערי� את יישו� העקרונות ולא אספה מידע על מידת יישומ� 

2. � י י מ ו א ל  � י נ ג ב ו ת  ו ר ע י ב ת  ו פ ר ש ת  ע י נ מ ר  ב ד ב ת  ו י ח נ  :ה
 רשאי להתקי� תקנות בכל שר הפני� הוא השר הממונה על ביצוע חוק הכבאות והוא

שרי הפני� השוני� קבעו תקנות שונות , במהל� השני�, ואכ�. עניי� הנוגע לביצועו
בתחו� ציוד כיבוי אש והיערכות לשעת שרפה

10
הביקורת העלתה כי בעשור האחרו� . 

וה� מצד� לא , נציבות הכבאות לא הציגה הצעת הנחיות בנושא זה לפני שרי הפני�
 .קידמו את התקנת�

__________________ 

 . לבירור נסיבות שרפת הענק שהתחוללה בהרי יהודה באותה שנה�1995ועדת שמינה שר הפני" ב  8
 .�19.11.95 שהתקבלה ב6326החלטה   9

, בבתי תפילה, ו שרי הפני" תקנות בדבר ציוד כיבוי בבתי מגורי" התקינ1969�1986למשל בשני"   10
 .בבתי ספר ובבתי מלו'



 הטיפול במניעת שרפות יער וחורש

317 

בעניי� זה היה על שרי הפני� בעשור האחרו� לקד� , לדעת משרד מבקר המדינה
ג� א� נציבות הכבאות לא יזמה , התקנת תקנות שעניינ� מניעת שרפות יער וחורש

 שחלק� מונו בידי �מה ג� שהוועדות המקצועיות שצוינו לעיל . הצעת תקנות אלה
ועדות . נוגעת למער� הכבאות הרחיבו בדבר הצור� בהסדרת החקיקה ה�שרי הפני� 

 .אלו א� איתרו את הלקונות הקיימות בחוק והציגו דרכי� אפשריות לפתרונ�

 

✯ 

 

מכלל האמור עולה כי א� על פי שהנציבות זיהתה את הצור� לקבוע הנחיות למניעת 
היא הפסיקה לפעול בלא שהנושא הוסדר , שרפות יער וא� הכינה הנחיות בנושא

 .י הנחיותיהובלא שעקבה אחר מילו

האחריות להיעדר אכיפה והסדרה בנידו� אינה רובצת רק על כתפי שרי הפני� 
 עד 2002 מיוני �ובשני� האחרונות , אלא ג� על נציבות הכבאות, בעשור האחרו�

 .טפסר שמעו� רומח�רב,  על נציב הכבאות לשעבר� 2011אפריל 

 

הטיפול בכבישי� העוברי� ביער רצי�
11
  

ואת פארק הכרמל , � העוברי� בקטעי יער רציפי� וארוכי�בישראל יש כבישי
לסלילת� ולתקינות� אחראית החברה . 721ובה� כביש מספר , חוצי� כמה כבישי�

 החוק �להל�  (1949�י"התש, ובהתא� לחוק למניעת שריפות בשדות, לדרכי�
מוטלת עליה האחריות לנקות� ולהחזיק� נקיי� מצמחי� , )למניעת שרפות בשדות

 . כל דבר אחר העלול להתלקח או לבעורומ

בלא שלנוסעי� , בעת שרפה עלולי� כלי רכב להילכד בקטעי כביש עתירי צמחייה
ועל כ� הצור� בהסדרת כללי� לבטיחות אש במקרי� , תהיה אפשרות להימלט

ובכלל זה כללי� שייקבעו בדבר הצור� בדילול הצמחייה בצדי הכבישי� , שכאלו
� מצמחייה שיאפשרו לעוברי� בדר� להימלט אליה� בעת ויצירת אזורי� חשופי

, עוד יצוי� כי כבישי� אלו עוברי� בדר� כלל בתו� ג� לאומי או שמורת טבע. שרפה
ועל כ� יש לבקש את אישורה לצור� ביצוע , ג"אתרי� שה� בתחו� אחריותה של רט

 . פעולות המניעה

לא קבעו , נציבות הכבאותבאמצעות , נמצא כי הנהלות משרד הפני� בעשור האחרו�
 . הנחיות לגבי הטיפול בצמחייה הסמוכה לכבישי� אלה

ג לבי� החברה לדרכי� כדי לצמצ� את "לא התקיי� תיאו� בי� רט, בהיעדר הנחיות
 .הצמחייה שבצדי הכבישי� העוברי� בפארק הכרמל

__________________ 

היערכות� של הרשויות המקומיות לשרפות ותפקוד� בעת "ראו בשער החמישי בפרק , בעניי� זה  11
 ".השרפה בכרמל
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ג והחברה "רט,  משרד הפני��מהקב$ התשובות שהעבירו הגופי� המבוקרי� 
.  עולה כי כל אחד מה� מטיל את האחריות שהוטלה עליו על גו� אחר�לדרכי� 

משרד מבקר המדינה מעיר כי ג� א� מדובר באחריות המוטלת על כמה גופי� באותו 
ראוי היה כי תובהר . אי� היא מייתרת או מבטלת את אחריותו של האחר, תא שטח

 את שיתו� הפעולה וכי ה� יפעלו ללא דיחוי להסדיר, האחריות בי� הגופי� הללו
אשר לנוסעי� בה� , ביניה� כדי למפות את כבישי האר$ וכדי לטפל בכבישי�

 .721בדומה לכביש , נשקפת סכנה בשל צמחייה צפופה בשוליה� אשר לא דוללה

 

יישומ� של � אי�פעולות איגודי ערי� לכבאות למניעת שרפות יער וחורש 
 הנחיות והיעדר מעקב 

מסדיר את המסגרת )  חוק איגוד ערי��להל�  (1955�ו"התשט, חוק איגודי ערי�
ות שירותי הכבאות תקנ. הארגונית שבה הוקמו ופועלי� איגודי הערי� בישראל

מפקד שירותי קובעות כי  ,1978�ט"התשל, )סמכויות מפקד שירותי הכבאות(
על קיו� ותיאו� הסידורי� הדרושי� למניעת דלקות , בי� היתר, הכבאות אמו�

. הוק� בכל איגוד ערי� מדור למניעת דלקות,  כדי למלא אחר הוראות אלו.וכיבוי�
 .להל� יפורטו פעולותיה� של איגודי הערי� למניעת שרפות באזור הכרמל

י .1 �א � י ב ו ש י י ב ת  ו פ ר ש ת  ע י נ מ ל ת  ו י ח נ ה ל  ש  � מ ו ש י י
ת ו ר ע י ל  � י כ ו מ ס �, ה י י מ ו א ל  � י נ ג ב ו ת  ו ר ע י שני איגודי הערי� : ב

. מל וליישובי� שבו ה� איגודי ערי� חדרה וחיפההאחראיי� לשטחי� בפארק הכר
נמצא כי איגוד ערי� חיפה אינו מקיי� ביקורות שנתיות לצור� בדיקת הסדרי 

ואילו איגוד ערי� חדרה , הבטיחות ומניעת הדלקות בתחומי היישובי� שבאחריותו
אול� הוראותיו ליישובי� ה� , מסייר אמנ� בשטחי היישובי� שבתחו� אחריותו

עוד נמצא כי היישובי� מצד� לא תיקנו את הליקויי� שעליה� .  כלליותבחלק�
ואילו האיגוד לא נקט צעדי� כנגד המחזיקי� בקרקע לפי , הצביע איגוד ערי� חדרה

 .סעי� העונשי� שבחוק הכבאות

נמצא כי שני האיגודי� לא קבעו הוראות , בכל הנוגע למניעת שרפות יער וחורש
כמו כ� לא נמצא תיעוד כי האיגודי� ערכו סיורי� . למניעת שרפות בשטחי� אלו

לרבות , באזור פארק הכרמל לבחינת מוכנותו וכי לא פעלו מול המחזיקי� בקרקע
 .כדי להנחות� בדבר, ג"ל ורט"קק

ת  .2 ע י נ מ  � ו ח ת ב ת  ו י מ ו ק מ ה ת  ו י ו ש ר ה ל  ש ה  ט ע ו מ ת  ו ל י ע פ
ת ו פ ר של בתחומי פארק הכרמל יש כמה יישובי� השוכני� בתחו� שיפוטה : ש

המושב השיתופי ניר , ובה� כפר האמני� עי� הוד, המועצה האזורית חו� הכרמל
 של תיישוב הנמצא בשטח גלילי שבאחריותה המוניציפלי; עציו� וקיבו$ בית אור�

עספייא , כרמל�והיישובי� דאליית אל;  גבעת וולפסו��הוועדה המחוזית של חיפה 
 .שבעיר חיפה ואוניברסיטת חיפהעוד גובלות בפארק שכונת דניה . וטירת הכרמל

הבהירו הרשויות , 2011יצוי� כי בתשובותיה� למשרד מבקר המדינה מספטמבר 
ככל שיכלו לעמוד , המקומיות כי ה� פעלו בהתא� לחלק מהנחיות איגודי הערי�

 . בעלויות הכרוכות בכ�
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תשובות אלה מדגישות את מורכבות הטיפול בתחו� המניעה שמחייב פעולות 
כ� למשל הקמת קו חי$ או דילול צמחייה בדר� יער . ות של כמה גופי�מתואמ

 או על היישוב �ג "ל או רט" קק�המובילה ליישוב אפשר שיוטלו על המחזיק בקרקע 
על הגופי� הנוגעי� בדבר לדו� באחריות , במקרי� כגו� אלו. הגובל או על שניה� יחד

 . לביצוע הפעולות ולמימונ�

 

  שרפותג למניעת"פעולות רט

לא רק איגודי הערי� לכבאות ולא רק נציבות הכבאות אחראי� למניעת , כאמור
אתרי� לאומיי� , שמורות טבע, על פי חוק גני� לאומיי�: ג"אלא ג� רט, שרפות

ג את הגני� "מנהלת רט, )ג" חוק רט�להל�  (1998�ח"התשנ, ואתרי הנצחה
חוק זה מטיל על . רמלובכלל� פארק הכ, הלאומיי� ואת שמורות הטבע בישראל

ג היא "בשטחי� שבה� רט. ג לפקח על האזורי� שהיא המחזיקה בה�"רט
לרבות החובות לפי החוק , הרי שמוטלות עליה חובות ישירות, המחזיקה בקרקע

 .למניעת שרפות בשדות

נית� לפצל , כמחזיקה בשטחי שמורות הטבע והגני� הלאומיי�, ג"את אחריות רט
דוגמת תכנו� קווי , הראשו� הוא פעולות ארוכות טווח: קריי�לשני תחומי מניעה עי

השני הוא פעולות שוטפות לתחזוקה של השטחי� . חי$ ופריצת דרכי יער חדשות
גיזו� ענפי� ותחזוקת , היער על ידי רעייה�ובכלל זה דילול שכבת תת, שנמסרו לה

 .  ליקויי�וג� כא� העלה, ג"משרד מבקר המדינה בח� את פעולות רט. דרכי היער

 

 פעולות מניעה ארוכות טווח

1. $ י ח י  ו ו ק ת  מ ק ה
12

ר ע י י  כ ר ד ת  צ י ר פ ו  
13

ג מוטלות חובות "על רט :
. לרבות החובות לפי החוק למניעת שרפות בשדות בדבר התקנת קווי חי$, ישירות
ועמדו לפניה ,  נוהל למניעת שרפות2007�ג ב"בהתא� לאחריותה גיבשה רט, ואמנ�

א� הלכה למעשה היא , ג בעניי� זה"ורמי� מקצועיי� ברטלקחי� שהופקו על ידי ג
ג� כאשר . ובאזור הכרמל בפרט, לא פעלה לתכנו� קווי חי$ ולהכשרת דרכי יער בכלל

לא , 2000ג במסמכי� שוני� כי בכוונתה לבצע פעולות כאלו החל בשנת "ציינה רט
 .נמצא שהשלימה את הפעולות הללו

צ . 2 ע ת  ת י ר כ י  ד י ל  ע ת  ו פ ר ש ת  ע י נ �מ הכלי היעיל , ג"לתפיסת רט: י
 1926, פקודת היערות. ביותר למניעת שרפות הוא דילול כמות העצי� על ידי כריתת�

קובעת כי אסור לכרות ע$ מוג� וע$ בוגר)  פקודת היערות�להל� (
14

 ללא אישור פקיד 
__________________ 

ו לבי� בעת שרפה משמשי� קווי חי� גור� המסייע להאטת קצב התפשטותה בתו
 היער עצמו ובינ  12
 . ולעתי� א� לבלמה, היישובי� הסמוכי� לו

א
 ג� דר
 , דרכי יער ה� בדר
 כלל דרכי עפר שיכולות להשתלב בקווי החי� ומשמשות ג� דר
 נו�  13
 .מילוט ודר
 מעבר לכבאיות וכוחות חילו� בעת שרפה

לחוק ) א(ג83בסעי� וע� בוגר כהגדרתו ) אכרזה על אילנות מוגני�(ע� מוג� כהגדרתו בצווי היערות   14
 .$1965ה"תשכ, התכנו� והבנייה
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לפיכ� בכל הנוגע . ל"ושר החקלאות מינה לתפקיד זה כמה מעובדי קק, היערות
, ג רשאית לפעול עצמאית בשטחיה" לא הייתה רט2011עד פברואר , לכריתת עצי�

ל"ונדרשה לקבל את אישור פקיד היערות של קק
15

. 

, ג להקי� קווי חי$ בפארק הכרמל על ידי כריתת עצי�" ביקשה רט2006החל בשנת 
נמצא שבמש� . ל לכריתת העצי�"ולצור� כ� נדרשה לאישור פקיד היערות של קק

בי� , העצי� בפארק הכרמל ככלי למניעת שרפות הייתה מזעריתכחמש שני� כריתת 
שהתבטא , ג"ל לבי� רט"עקב בעיות של היעדר שיתו� פעולה בי� קק, השאר

. ל"ג מול פקיד היערות של אזור הכרמל מטע� קק"במחלוקת בי� דרגי� נמוכי� ברט
ני א� לפ, ג הגישה ערר רשמי על החלטותיו של פקיד יערות זה"לא נמצא כי רט

וממילא , ל וא� לפני פקיד היערות הממשלתי במשרד החקלאות"מנהליו בקק
 .הסוגיות לא עלו להכרעות מיניסטריאליות

הביאו לכ� שבמועד , ופעמי� היעדר ההכרעה במחלוקות שעלו, היעדר העשייה
ג במצב שבו לא ביצעה חלק ניכר מתכניותיה למניעת "השרפה בכרמל עמדה רט

, ג"א� שכל דרגי הניהול ברט.  היער והקמת קווי חי$שרפות באמצעות דילול
היו מודעי� לבעיה , מר אלי אמיתי, ג בתקופה האמורה"ל רט"ובראש� מנכ

לא נמצאו אסמכתאות לכ� , ולהשפעותיה על היכולת למנוע שרפות בפארק הכרמל
 הממונה המיניסטריאלי על �שה� העלו את הנושא לפני השר להגנת הסביבה 

 .קבעה לעצמה, בראשותו, ג"של מר אמיתי בהשגת היעדי� שרטבכ� כ. ג"רט

 

 תחזוקה שוטפת: פעולות מניעה

ר .1 ע י ה י  כ ר ד ו  $ י ח י  ו ו ק ת  ק ו ז ח ג מחזיקה מטע� מדינת " א� שרט:ת
לא נמצא כי היא פעלה לתחזק באופ� , ישראל בשמורות הטבע ובגני� הלאומיי�

לל זה היא לא קבעה מטרות בכ. רצי� ומלא את קווי החי$ באזור פארק הכרמל, שוט�
ופעילותה הייתה כללית , בדבר תחזוקת הדרכי� והכלי� ליישו� מטרות אלו

וכ� , לאחר אירועי שרפות בפארק הכרמל, מדיווחי איגוד ערי� חיפה, כ�. ואקראית
אשר חלק� , ג עולה כי היא לא תחזקה כראוי את הדרכי� בכרמל"ממסמכי רט

לא נמצאו מסמכי� המלמדי� על שיפור הדרכי� . אמורות להיות נגישות לכבאיות
 .ועל תחזוקת� באופ� המניח את הדעת

ה .2 י י ע ר ת  ו ע צ מ א ב ה  י י ח מ צ ל  ו ל י רעייה היא דר� נוספת למניעת : ד
נמצא כי במועד סיו� , א� למרות זאת ועל א� המלצות הוועדות השונות, שרפות

 את התכנית וכי, ג תכנית כלשהי בנושא רעייה בכלל"הביקורת טר� גיבשה רט
הקיימת לפארק הכרמל

16
 . היא לא יישמה

 

✯ 

__________________ 

 .ג כפקידי יערות" הוסמכו שלושה עובדי רט2011בפברואר   15

 . ל תכנית בנושא הטיפול בצמחיית הכרמל"ר שושנה אשכנזי ז" פרסמה ד2004בשנת   16
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נציבות הכבאות היא ; מכל האמור לעיל עולה כי הכשל בנושא המניעה היה מערכתי
האחראית העיקרית לקביעת מדיניות מנחה לש� מניעת שרפות ביער ולפיקוח על 

, ומוכל אחד בתח, ג� גופי� אחרי� שהיו יכולי�. א� היא כשלה בעניי� זה, יישומה
ג� , יתרה מזאת. לא עשו דבר או שעשו מעט מאוד, להנחות את המחזיקי� בשטח

נציבות הכבאות ואיגודי הערי� לא פעלו לביצוע� ולא פעלו , כשכבר היו הנחיות
. מדובר אפוא בכשל ארגוני של איגודי הערי� בתחו� מניעת השרפות. למעקב בנדו�

 .  נציבות הכבאות על מנהליהכמו כ� הדבר מצביע על כשל לא פחות חמור של

. כשלה, ושלה האחריות למנוע את השרפות בו, המחזיקה בפארק הכרמל, ג"ג� רט
היא עשתה מעט מאוד כדי לדלל את הצמחייה ולא מיצתה את ההליכי� העומדי� 

�כמו כ� כמעט שלא ; לרשותה כדי שתוכל לממש את תכניותיה בדבר הקמת קווי חי
ג עצמה "יישו� לקחי� שרט�ר במחדל מתמש� של אימדוב. הפעילה מרעה בכרמל

אשר , מר אלי אמיתי. הפיקה ובהתעלמות מלקחי� וממסקנות של ועדות מקצועיות
כשל אפוא בהשגת היעדי� ,  ועד מועד סיו� הביקורת2002ג מיולי "ל רט"שימש מנכ

 .ג"שקבעה לעצמה רט

 

 נקודות תצפית בכרמל

מקל את , ידי הצבת נקודות תצפית אנושיותעל , בי� השאר, איתור מוקד� של שרפה
ג " החליטה הנהלת רט1989�בעקבות השרפה ב. כיבויה ומונע את התפשטותה

 .להציב תצפית� באוניברסיטת חיפה

ובשל כ� , ג ידעה כי שדה הראייה של תצפית זו מוגבל"הבדיקה העלתה כי א& שרט
 .פית נוספותהיא לא פעלה לאתר ולהקי� נקודות תצ, יעילותה לוקה בחסר

 1�ב, ג"לפי רט, המתחילה" עונת השרפות"ג מציבה תצפית� רק ב"עוד יצוי� כי רט
ג פעלה לפי מדיניות שגויה בכ� שהציבה "רט.  באוקטובר31�באפריל ומסתיימת ב

שיכולי� ליצור סיכו� , ולא בהתא� לתנאי מזג האוויר, תצפית� בהתא� לתארי�
א& על פי שהשירות המטאורולוגי , ר על כ�ית. מוחשי לשרפות ג� במועדי� אחרי�

ג לא "רט, 2.12.10�התריע לפניה ולפני גורמי� אחרי� בדבר הסכנה לפרו� שרפה ב
 .שעתה לסכנה ולא הציבה תצפית� באוניברסיטה באותו היו�

 

אתרי פסולת פירטיי� כמקור לשרפות
17

 

חל איסור ) ו� חוק שמירת הניקי�להל�  (1984�ד"התשמ, על פי חוק שמירת הניקיו�
 דאליית �באזור פארק הכרמל וביישובי� הסמוכי� לו . להשלי� פסולת ברשות רבי�

 נמצאי� כמה אתרי פסולת פירטיי� שלא פונו על ידי הרשויות �כרמל ועספייא �אל
המשתמשי� באתרי� אלה נוהגי� ליזו� שרפות . המקומיות שבתחומ� ה� נמצאי�

. ע תופעות לוואי כמו ריחות רעי� וחרקי�כדי לצמצ� את נפח האשפה וכדי למנו
__________________ 

עת היערכות� של הרשויות המקומיות לשרפות ותפקוד� ב"ראו בשער החמישי בפרק , בעניי� זה  17
 ".השרפה בכרמל



 כשלי� ומסקנות, חדלי� מ
 2010 דצמבר 
השרפה בכרמל 

322 

נוס& על אתרי� אלו יש כמה אתרי פסולת קטני� הנמצאי� בסמטאות ובצדי בתי� 
 . רבי�

כרמל � על א& האמור נמצא כי עספייא ודאליית אל:פעולות הרשויות המקומיות
ג� כאשר המשרד להגנת הסביבה הוציא , לא פעלו לפינוי אתרי הפסולת הפירטיי�

וא& הגיש נגד ראש עיריית עיר , �2005 והתראות לסגירת אתרי� אלו בשנת צווי
הכרמל

18
 כתב אישו� בגי� עברות הקשורות בדר� טיפולו במפגעי הפסולת שבתחו� 

 .העיר

מכל האמור לעיל יוצא כי על א& הסכנות הסביבתיות הנובעות מקיומ� של אתרי 
לקחות של שרפות באתרי� ובייחוד בכל הנוגע לסכנת הת, פסולת שאינ� מורשי�

כ� . כרמל לקו בחסר�פעולותיה� של המועצות המקומיות עספייא ודאליית אל, אלה
, שבמועד סיו� הביקורת עדיי� קיימי� בתחומי המועצות הללו אתרי פסולת אלו

 .והחשש מפרו� שרפה בה� שתתפשט לכיוו� הפארק עומד בעינו, פתרו� טר� נמצא

 

 סיכו� והמלצות

בדומה .  שרפות בממוצע1,000�וללות ביערות ובחורש מדי שנה כבישראל מתח
יש בישראל יישובי� רבי� נוספי� הגובלי� ביער או , ליישובי פארק הכרמל

 .בהרי יהודה ובחלק מיישובי השפלה, דוגמת היישובי� בגליל, ממוקמי� בתוכו

ש לא פעלה לגב, בשיתו& גורמי� נוספי�, הביקורת העלתה כי נציבות הכבאות
מדיניות לאומית מנחה וכי לא השלימה את הפעולות הדרושות לגיבוש ולאישור 

 .כ� נוצר חלל בתחו� מניעת שרפות בשטחי� פתוחי� בישראל. הנחיות מקצועיות

היא תבח� את , שתובא לפני הממשלה, ראוי כי לכשתגובש מדיניות לאומית כזו
לי� ואינטרסי� שעלולי� המשקל שיש לית� לטיפול במניעת שרפות ותאז� בי� שיקו

כ� למשל היא תבח� את האיזו� בי� הצור� לדלל את . להיות לעתי� מנוגדי� זה לזה
לבי� הצור� להותיר שטחי� , היער ולפרו� דרכי� ככלי למניעת שרפות מחד גיסא

פתוחי� ועתירי צמחייה לשמירה על הנו& ועל ערכי טבע לרווחת ציבור המטיילי� 
לה משליכות ה� על מידת ההשקעה הנדרשת באמצעי כיבוי הכרעות א. מאיד� גיסא

 .וה� על ההשקעה באמצעי מניעה שפורטו בדוח זה, ייחודיי� כגו� מטוסי כיבוי

, ג"רט,  נציבות הכבאות ואיגודי הערי��על הגורמי� האחראי� , אשר על כ�
המחזיקה בשמורות טבע ובגני� לאומיי� ושעליה מוטלת האחריות לנהל� והסמכות 

 לגבש במשות& עבודת מטה בדבר הפעולות הנחוצות �וגורמי� נוספי� , לפעול בה�
עליה� לקבוע את ; למניעת שרפות ה� בטווח הארו� וה� בתחו� התחזוקה השוטפת

, בקרבת קווי חי�, ביער: על מגוו� סוגיה ומקומות גדילתה, אופ� הטיפול בצמחייה
 .� ליישובי�סמו� לכבישי� סלולי� העוברי� ביער רצי& וסמו

__________________ 

אוחדו שתי המועצות המקומיות , במסגרת תכנית משרד הפני� לאיחוד רשויות מקומיות, 2003בשנת   18
 .2008איחוד זה בוטל בנובמבר ". עיר הכרמל"כרמל לרשות אחת בש� �עספייא ודאליית אל
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על נציבות הכבאות ועל איגודי הערי� להנחות את , ע� השלמת עבודת המטה
המחזיקי� בקרקע בדבר הפעולות שעליה� לבצע לצור� יישו� מדיניות מניעת 

 .השרפות ולפקח על עמידה בהנחיות אלו

הביקורת העלתה כי כשלה בכ� שעשתה מעט מאוד כדי לדלל את , ג"בעניי� רט
 .רק הכרמל ולהקי� בו קווי חי�הצמחייה שבפא

ג לבצע סקר בדבר הדרכי� וקווי החי� הקיימי� בשטחיה בכלל ובפארק "על רט
לפעול להקמת דרכי� נוספות על פי הצור� ולתחזק את הדרכי� , הכרמל בפרט

עליה לתכנ� במסודר את מיקומ� של ; הקיימות במתכונת של תכנית עבודה שנתית
�ת הנדרשות לתחזוקת� ולקבוע יעדי� ולוחות זמני� לפרט את הפעולו, קווי החי

ובכלל זה , נוס& על כ� עליה להגדיר מדיניות בתחו� הרעייה. לביצוע פעולות אלו
לעשות סקר צרכי� בדבר היק& הרעייה הנדרש כדי שבמידת הצור� תוכל לפעול 

 .להגדילו

עטות מאוד הביקורת העלתה כי נעשות פעולות מ, בכל הנוגע לאתרי פסולת פירטיי�
ולכ� הסכנה לפרו� שרפות בפארק הכרמל שמקור� באתרי� , לסגירת אתרי� אלו

 .הללו נותרה בעינה

, בסיוע ממשלת ישראל, כרמל ועספייא�על כ� על המועצות המקומיות דאליית אל
שבאתרי , לרבות סכנת השרפות, לפעול ביתר שאת לצמצו� המפגעי� והסכנות

 .הפסולת הפירטיי� שבתחומ�

לרבות , בכל הנוגע לעבודת מער� הכבאות בישראל, עת משרד מבקר המדינהלד
האחריות מוטלת על הממונה , פעולות שעניינ� מניעת שרפות יער וחורש

 ועל נציבות הכבאות כיחידת � שר הפני� במועד השרפה בכרמל �המיניסטריאלי 
, ג" רט�� כפועל יוצא צריכי� המחזיקי� בקרקע על סוגיה. מטה מקצועית במשרדו

המשמשי� כזרוע ,  לייש� את דרישות איגודי הערי��ל והרשויות המקומיות "קק
 .הארוכה של נציבות הכבאות בהקשר זה

 המצביעי� על כשל מערכתי �משרד מבקר המדינה מדגיש כי מרבית ממצאי דוח זה 
וה� הוצגו שוב ושוב בוועדות השונות שהוקמו בעקבות ,  ידועי� זה שני עשורי��

איגודי ,  ובעיקר נציבות הכבאות�הגופי� האחראיי� , למרות זאת. רפות ענקש
וזאת א& שכל ועדה התריעה ,  לא פעלו ליישו� מסקנות ועדות אלו�ג "הערי� ורט

מדובר אפוא במחדל מתמש� . יישו� המלצות הוועדה הקודמת לה�בתורה בדבר אי
 !אשר ראוי כי ייפסק

 

♦ 
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 מבוא

 �להל� ( דונ� משטחי הכרמל כשמורת טבע וג� לאומי �100,000על כ הכריזה הממשלה �1971ב
בית , עי� הוד, ניר עציו�: ובה�, בתו" פארק הכרמל ובסביבתו קיימי� יישובי�. 19)פארק הכרמל

להל� ( רשות לשמירת הטבע והגני� הלאומיי� 1998החל בשנת . כרמל ועספייא�דאליית אל, אור�
 �להל� (ואילו קר� קיימת לישראל , מורת הטבע שבפארק הכרמלאחראית לג� הלאומי ולש) ג" רט�

, כל אלה מעורבי� בטיפול בשטחי הכרמל. 20אחראית לחלק מ� היערות הנטועי� שבפארק) ל"קק
 .ובכלל זה פעולות למניעת שרפות, כל אחד בתחו� אחריותו

 צמחי בר ;ייחודו של פארק הכרמל בכ" שהוא מכיל כמעט את כל צורות הצומח הי� תיכוני
). יער� שכבת תת�להל� (בעיקר שיחי� ושיחי� סבוכי� שקומת� נמוכה יותר מקומת אד� , נמוכי�

 עצי� שביניה� גדלי� �חורש : ה�, שתי צורות צומח נוספות אשר קיימות א) ה� בפארק הכרמל
 ומספר,  תצורת צמחייה שבה שולטי� עצי� בעלי גזע אחד ראשי�ויער ; שיחי� וצמחי� מטפסי�

 .השיחי� בה נמו" יותר בהשוואה לחורש

. מועדי� לשרפות, המשתרעי� על פני חלק ניכר משטחה של המדינה, היער והחורש בישראל
א" היובש האקלימי , המשקעי� בחור) מאפשרי� את התפתחות� של היערות ושל החורש הטבעי

דוגמת דלקה  �עקב כ" אפילו דלקה קטנה . בשאר עונות השנה מגדיל את הסיכו� לשרפות
 עלולה להתפתח לשרפה גדולה על ידי התלקחות מהירה של �שמקורה בבדל בוער של סיגריה 

לפארקי� ולשמורות הטבע , מציאות זו מחייבת את הגורמי� האחראי� ליערות. הצמחייה היבשה
 קהפעולות שגרתיות של תחזו.  1):    מניעה�להל� (לבצע שני סוגי פעולות עיקריי� למניעת שרפות 

בעיקר , גיזו� ענפי� ובירוא הצמחייה הנמוכה שעל הקרקע, שוטפת ובכלל זה דילול הצמחייה
 פעולות ארוכות טווח במהות� הכוללות בעיקר תכנו� וביצוע של קווי.  2.   באמצעות הפעלת מרעה

, תסלילת דרכי גישה לכבאיו,  בי� יישובי� ליער ובי� חלקי� שוני� ביער עצמוfuel break(21(חי* 
שילוב כל . הקמת מאגרי מי� והתקנת צינורות וברזי� לכיבוי אש, נטיעת עצי� שדליקות� נמוכה

או לפחות להאט את התפשטותה ולהפחית את חומרתה , הפעולות הללו עשוי למנוע פריצת שרפה
 .ובכ" להקל את כיבויה ולצמצ� את נזקיה

וע פעולות מקדימות לשרפה כלומר ביצ, פרק זה כולל את ממצאי הביקורת בתחו� המניעה
וכפועל , שנועדו להקטי� את ההסתברות לפריצת שרפה ולהאט את התפשטותה במידה שפרצה

: הבדיקה התמקדה בתחומי� האלה. לרכושו ולסביבת היער, יוצא מכ" להפחית את הסיכו� לאד�
הנחיות ובעיקר גיבוש מדיניות ותרגומה ל,  אופ� ההסדרה הארצית של פעולות המניעה�תחילה 

ביישובי� , בפארק הכרמל, ואלו שלא נעשו, פעולות המניעה שנעשו, ולאחר מכ�; מקצועיות
הטיפול באתרי פסולת בפארק הכרמל ובשוליו העלולי� לגרו� ; שבתחומו ובאלה שבסביבתו

הפעולות המוטלות על פקיד היערות הפועל במסגרת משרד החקלאות ופיתוח הכפר ; לשרפה
ופעולות ; ג בשטחי� שהופקדו בידיה"הפעולות המוטלות על רט; )אות משרד החקל�להל� (

 .המניעה של שירותי כבאות והצלה

__________________ 

אומי לשמורת על ההבדל בי� ג� ל.  מהשטח המוכרז יועדו לשמורת טבע והיתר לג� לאומי�40%כ  19
 .טבע ראו בהמש�

 דונ� �850,000ל היא נטעה מאז קו� המדינה כ"ולפי נתוני קק, היער בישראל הוא ברובו נטע אד�  20
 .והיא זו שמנהלת את רוב היערות הללו, יער

 ".פעולות מניעה ארוכות טווח"ראו הסבר בדבר קווי חי" בפרק   21
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בנציבות הכבאות וההצלה ; במשרד החקלאות; במשרד להגנת הסביבה; ג"הביקורת נעשתה ברט
בחברה ; 22אשר במועד השרפה הייתה יחידת סמ" במשרד הפני�)  נציבות הכבאות�להל� (

במועצה האזורית חו) הכרמל ; )23 החברה לדרכי��להל� (מ "� בישראל בעהלאומית לדרכי
ובאיגודי הערי� ; חיפה וטירת הכרמל, עספייא, כרמל�דאליית אל: וברשויות המקומיות האלה

בדיקות ).  איגוד ערי� חדרה�להל� (איגוד ערי� חיפה ואיגוד ערי� שומרו� : לשירותי כבאות
מידע רב נאס) מדוחות של ועדות חקירה שעסקו . ורולוגיל ובשירות המטא"השלמה נעשו בקק

 .מפגישות ע� מומחי� וממחקרי� בתחומי היערנות ומניעת שרפות יער וחורש, בנושא בעבר

 

 

 יישו� לקחי שרפות קודמות �אי

הוקמו , מרבית� בפארק הכרמל, �1998 ו1995, 1989בעקבות שרפות ענק שהתחוללו בשני�  .1
חת מה� חזרה על ההמלצות של קודמתה בעניי� טיפול בצמחייה כדר" וכל א, ועדות שונות

אשר יקטעו את הרצ) של הצמחייה ויפרידו , תכנו� מער" של קווי חי*: ועיקר�, למניעת שרפות
בקווי חי* אלו יש לעשות פעולות תחזוקה ובכלל� יופחת מספר . בינה לבי� יישובי� ומתקני�

. 24היער על ידי הסדרת רעייה מבוקרת�מחייה שבשכבת תתהעצי� ויבוצע בה� גיזו� ודילול הצ
 ועדת �להל�  (�1995ממשלת ישראל א) החליטה לאמ* את הדוח המסכ� של הוועדה שהוקמה ב

ג "ג� רט. 25משרדי אשר יציע את הדר" ואת קצב יישו� מסקנותיה�והקימה צוות בי�) לפידות
 .200526הסיקה מסקנות דומות בעקבות השרפה בחי בר באפריל 

 ÍÏ‰Ó· ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ20 ÏÂÏÈ„ ÏÚ ÂˆÈÏÓ‰Â ÂÏÏ‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ Â¯ÊÁ ˙Â�Â¯Á‡‰ ÌÈ�˘‰ 
˙Â�Â˘ ÌÈÎ¯„· ¯ÚÈ‰ ˙ÈÈÁÓˆ ,ÂÓ˘ÂÈ ˙ÂˆÏÓ‰‰˘ ‡Ï· ˙ÂÙ¯˘ ˙ÚÈ�Ó Ô˙¯ËÓ˘. 

חקרה את נסיבות השרפה בכרמל והציגה את , בשיתו) גורמי� נוספי�, משטרת ישראל .2
וממנו עולה כי היק) השרפה נגר� ג� , )ל דוח משטרת ישרא�להל� (ממצאיה בדוח שכתבה 

ותנאי� ; לחות נמוכה ויובש קיצוני, תנאי מזג אוויר קיצוניי�: מנסיבות שה� בגדר כוח עליו�
דוח משטרת ישראל מצא , ע� זאת. טופוגרפיי� המאיצי� את התפשטות האש ומקשי� את כיבויה

טה על ידי המעורבי� בטיפול כי לפריצת השרפה ולהתפשטותה תרמו ג� גורמי� שניתני� לשלי
 .בשטחי הכרמל

__________________ 

יבות הכבאות ממשרד הפני� למשרד לביטחו� פני�  החליטה הממשלה להעביר את נצ2011בינואר   22
 ).2699החלטה (

 .צ"בעבר נקראה החברה מע  23
119#' עמ, )ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„ , ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ·Â ÌÈ„Â‚È‡·)2003ראו   24

116. 

 .19.11.95 מיו� 6326החלטה   25

 .584#587' עמ, )ÁÂ„ È˙�˘44) 1994 , לעניי� חשיבות הטיפול בצמחייה ראו מבקר המדינה  26
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‰˘·ÈÂ ‰·¯ ‰ÈÈÁÓˆ ÌÂÈ˜ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘Ó ÁÂ„ È‡ˆÓÓ ; ˜ÈÏ„ ‚ÂÒÓ ‰˜ÏÁ
„Â‡Ó ,‰Ù¯˘ Ï˘ ‰˙ÂË˘Ù˙‰ÏÂ ‰˙ÏÈÁ˙Ï ÚÈÈÒÏ È„Î ‰· ˘È˘ ;˙˙ ˙·Î˘ ¯˘‡Î- ÂÊ ¯ÚÈ

‰Ù¯˘Ï Ê¯Ê ˘Ó˘Ï ‰ÏÂÏÚ ‡È‰ ÌÈÓ˘‚ ¯„ÚÈ‰ ÏÏ‚· ‰˘·È , ıÚÏ ˙ÒÙËÓ Í˘Ó‰· ¯˘‡
ÏÂÏÚÂ˙Â¯Óˆ ˙Ù¯˘Ï ÌÂ¯‚Ï ‰ . ‰Ù¯˘‰ „˜ÂÓ· ÈÎ ÌÈ„ÓÏÓ Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘Ó ÁÂ„ È‡ˆÓÓ

ÂÊ ‰ÈÈÁÓˆ ÏÂÏÈ„Ï ˙ÂÏÂÚÙ Â˘Ú� ‡Ï ,¯˘‡ ÏÂÏÈ„ ,¯ÂÓ‡Î , Â‡ ‰Ù¯˘‰ ˙‡ ÚÂ�ÓÏ ‰È‰ ÏÂÎÈ
˘‡‰ ˙ÓˆÚ ˙‡ ˘ÈÏÁ‰Ï. 

 ‡Ï ˙ÂÓ„Â˜‰ ˙ÂÙ¯˘‰ ÈÁ˜Ï ÈÎ ‡È‰ Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘Ó ÁÂ„ Ï˘ ÂÈ‡ˆÓÓ ˙ÂÚÓ˘Ó ‰˘ÚÓÏ
ÂÓ˘ÂÈ ,˙‰Ï ÂÎÈ˘Ó‰ ÍÎÈÙÏÂ˙ÂÏÂ„‚ ˙ÂÙ¯˘Ï ÌÈÓ¯Â‚‰ ÌÈÈÒÈÒ·‰ ÌÈ‡�˙‰ ·¯Ó ÌÈÈ˜ .

ÌÈÎ˘Ó˙Ó ÌÈÏ˘Î ‰ÓÎ ‡È‰ ÏÓ¯Î· ‰Ù¯˘Ï ‰·ÈÒ‰ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,
Ì‰·Â :È‡-È‡Â ‰ÈÈÁÓˆ‰ ÏÂÏÈ„-‰‡Â¯È· ;È‡-ıÈÁ ÈÂÂ˜ ˙¯ÈˆÈ ; ˙ÂÈÁ�‰ Ï˘ ‰ÚÈ·˜

 ÌÈÈÂ˜ÈÏÂ Ï‡¯˘È· ˙ÂÙ¯˘ ˙ÚÈ�ÓÏ ÌÈÈ‡¯Á‡‰ ÌÈÙÂ‚‰ „ˆÓ „·Ï· ˙ÂÈ˜ÏÁ ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó
È·ÂÚ·˜� ÔÎ˘ ˙ÂÈÁ�‰‰ Ï˘ ÔÓÂ˘È .ÌÈË¯Ù‰ ÔÏ‰Ï: 
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  �פגמי� בהסדרה הארצית של מניעת שרפות יער וחורש 

 היעדר מדיניות מנחה

סכנת השרפות בישראל חמורה מכיוו� שיישובי� רבי� גובלי� ביער ובחורש וחלק� א� שוכני� 
ר אשר הגורמי� ומכיוו� שתנאי האקלי� בישראל עלולי� להביא להתפשטות שרפות יע, בתוכ�

על ידי נקיטת , בי� השאר, הקטנת סכנה זו יכולה להיעשות. העיקריי� לה� ה� רשלנות או הצתות
 דוגמת תכנו� קווי �וה� לטווח הארו� ,  דהיינו תחזוקה שוטפת�פעולות מניעה ה� לטווח הקצר 

 .סלילת דרכי גישה ועוד, חי�

� בעבודת מטה שתקבע את האיזו� בי� ולכ� יש צור, אפשר אמנ� למנוע שרפות לחלוטי��אי
, טופוגרפיה, ושתביא בחשבו� מאפייני אקלי�, ההגנה מפני שרפות לבי� הצור� בקיו� צמחייה

התוצר העיקרי של עבודת מטה כזו הוא מדיניות לאומית למניעת שרפות . צמחייה ונקודות יישוב
, י� לבי� אזורי� מיוערי�בי� היתר בנושא ההפרדה הראויה בי� אזורי מגור, שתקבע הנחיות

 מדיניות מניעה �להל� (באמצעות יצירת קווי חי� ובאמצעות נטיעת עצי� שדליקות� נמוכה יותר 
ובד בבד להותיר שטחי , כ� אפשר יהיה לצמצ� את הסיכו� לאזורי המגורי� בעת שרפה). מנחה

יר את הנושאי� מדיניות שכזו צריכה למשל להסד. יער וחורש עתירי צמחייה לרווחת הציבור
דרכי ; סוגי הצמחייה המותרת באות� קווי חי�; מרחקי ההפרדה הראויי� בי� קווי החי�: האלה

ע� . אמצעי הכיבוי שיוצבו בקווי החי� והסדרת הפעלת� בעת שרפה; התחזוקה של הקווי� הללו
� היינו יש לבחו� מה, תועלת�מדיניות מניעה מעי� זו צריכה לעמוד במבח� של עלות, זאת

מה� עלות� וזמינות� ומהי התועלת שתופק , המשאבי� הנדרשי� לצור� יישו� פעולות מניעה
זאת מול עלות� ותועלת� של המשאבי� הנדרשי� להשקעה באמצעי� לכיבוי , מפעולות אלו

כלומר יש ליצור איזו� נאות בי� שני כלי� ). דוגמת רכישת מטוס כיבוי או כבאית(שרפות יער 
 .עיקריי� אלה

„· ˙ÈÓÂ‡Ï ˙ÂÈ�È„Ó ÂÚ·˜ ‡Ï ÌÈÈ‡¯Á‡‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È
˘¯ÂÁÂ ¯ÚÈ ˙ÂÙ¯˘ ˙ÚÈ�Ó ‡˘Â�· ‰Á�Ó .ÔÎ ÏÚ ¯˙È , ÌÈÎ¯„‰Â ÌÈÙÂ‚‰ ÈÂ·È¯ Û‡ ÏÚ

˙Â¯ÚÈ· ˙ÂÙ¯˘‰ ˙ÚÈ�Ó ‡˘Â� ˙¯„Ò‰Ï ,ÌÈÁÂ˙Ù‰ ÌÈÁË˘·Â ÌÈ˘¯ÂÁ· , ÂË˜� ÌÈÙÂ‚‰ ÏÎ
 ˘¯„�Î ÂÏÚÙ ‡ÏÂ „Â‡Ó ˙ÂËÚÓ ˙ÂÏÂÚÙ ÍÎ Í¯ÂˆÏ ¯ÚÈ ˙ÂÙ¯˘Ó ÔÂÎÈÒ‰ ÌÂˆÓˆ ÔÚÓÏ

˘¯ÂÁÂ ,ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ. 

 

 

 יישומה �גיבושה החלקי של מדיניות מניעה מנחה ואי

החוק . בישראל יש כמה גופי� האחראי� לקבוע ולייש� מדיניות מניעה מנחה בתחו� שרפות היער
 חוק �ל� לה (1959�ט"התשי, במניעת שרפות הוא חוק שירותי הכבאות, בי� השאר, העיקרי העוסק

מבצע את התפקידי� המוטלי� עליו באמצעות , האחראי ליישו� חוק זה, משרד הפני�. 27)הכבאות
, שכמה מתפקידיה ה� להנחות, שהיא יחידת מטה מקצועית במשרד הפני�, 28נציבות הכבאות

__________________ 

 .לחוק הכבאות) 3(�4 ו2סעיפי�   27
 .575�576' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„44 )1994 , ראו מבקר המדינה  28
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נציב כבאות והצלה העומד בראש נציבות . לכוו� ולפקח על פעולות איגודי הערי� לכבאות
ממונה על ידי שר הפני� ואחראי לניהול הנציבות ולמילוי , ) נציב הכבאות�ל� לה(הכבאות 

 .29משימותיה

עוד קובע חוק הכבאות כי איגודי הערי� לכבאות ה� שירותי� מוניציפליי� המופעלי� על ידי 
�להל� (וכי באחריות� לטפל באירועי� המתרחשי� בשטח השיפוט שנקבע לה� , רשות כבאות 

את הציוד , איגודי� אלו אחראי� להגדיר את היעדי�). כבאות או איגודי הערי�איגודי הערי� ל
עליה� , כמו כ�. בהתא� להנחיות הנציבות, ואת האמצעי� הנוספי� הנדרשי� למניעת שרפות

 .לוודא את תקינות� של סידורי הכבאות ולהתאימ� לסיכוני האש באותו מקו�

איגודי הערי� ; קביעת מדיניות למניעת שרפותבפועל נציבות הכבאות היא האחראית ל, כלומר
והמחזיקי� במקרקעי� ; לכבאות ה� הגו� המקצועי האחראי להבטיח את יישומה של מדיניות זו

זולת חוק הכבאות יש חוקי� נוספי� . אחראי� לביצוע� של הוראות איגודי הערי� לכבאות
 .� המחזיקי� בקרקעהעוסקי� במניעת שרפות ואשר מטילי� את האחריות לכ� על הגופי

 

 הנחיות בדבר מניעת שרפות ביישובי�

,  לאמ� את הדוח המסכ� של ועדת לפידות1995בהמש� להחלטת ממשלת ישראל מנובמבר  .1
).  ועדת גינוסר�להל� ( שר הפני� דאז ועדת היגוי ליישו� דוח ועדת לפידות 1996מינה במר� 

כי על נציב הכבאות לקבוע , בי� השאר, בעהובה� ק, 1998�ועדת גינוסר הגישה את המלצותיה ב
כי יש להסמי� את איגודי הערי� ; הנחיות לתכנו� אמצעי מניעה ייחודי� למבני� הסמוכי� ליערות

וכ� כי על הגופי� המחזיקי� בקרקע או ; להטיל על הרשויות המקומיות להיער� על פי הוראותיה�
 .המנהלי� אותה תוטל האחריות ליישו� הוראות אלו

 החלה נציבות הכבאות לגבש מסמ� עקרונות שעניינ� בטיחות וכיבוי אש ביישובי� 2000שנת ב
את תפקידיה� של איגודי הערי� , בי� השאר, ואשר פירטו, שבשטחי המועצות האזוריות בישראל
ובכלל זה את חובת איגודי הערי� לבדוק את ציוד כיבוי ; בכל הנוגע להיערכות למניעת שרפות

להנחות את המועצות ואת היישובי� ; � ולהדרי� את התושבי� בדבר השימוש בוהאש ביישובי
כ� שתובטח , גיזו� עצי� וטיפול בקווי החי� הללו, רוחב� ומיקומ�, בדבר הקמת קווי חי�

את העקרונות ריכזה . תקינות� ושלא יימצאו בה� חומרי� דליקי� העלולי� ליצור מטע� אש
�להל� ( היתר לראשי איגודי הערי� לצור� יישומו הנציבות במסמ� מרוכז שנשלח בי� � מסמ

לצד עקרונות בתחומי� נוספי� דוגמת הקמת קווי חי� בתו� , יצוי� כי עקרונות אלו). העקרונות
יכולי� היו להיות חלק ממדיניות לאומית למניעת , היערות וביישובי� עירוניי� הגובלי� ביערות

 .שרפות

¯Ú‰ È„Â‚È‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰˙Â�Â¯˜Ú‰ ÍÓÒÓ ÌÂ˘ÈÈÏ ÂÏÚÙ ‡Ï ÌÈ . ˙Â‡·Î‰ ˙Â·Èˆ�
‰È˙ÂÈÁ�‰ ÌÂ˘ÈÈ ÔÙÂ‡ ¯·„· ÌÈ¯Ú‰ È„Â‚È‡Ó ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ ‰˘¯„ ‡Ï ‰„ˆÓ. 

__________________ 

נציב . תפקידיו של נציב הכבאות וסמכויותיו כעובד מדינה בכיר הוגדרו על ידי נציבות שירות המדינה  29
 .נותיוהכבאות פועל כמפקח כבאות ראשי מכוח חוק הכבאות ותק
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ÔÎ ÏÚ ¯˙È , ˙�˘ „Ú ‡˘Â�· ÏÏÂÎ‰ ‰ÏÂÙÈË ˙‡ ‰˜ÈÒÙ‰ ˙Â‡·Î‰ ˙Â·Èˆ� ÈÎ ‡ˆÓ�2004 .
˙Â�Â¯˜Ú‰ ÍÓÒÓ ˙‡ ‰ÁÏ˘Â ‰·˘ ‡È‰ ÂÊ ‰�˘· ,¯‡˘‰ ÔÈ· ,˙Â‡·ÎÏ ÌÈ¯Ú‰ È„Â‚È‡Ï , ÍÎÂ

 ˙�˘ ÛÂÒ· Ì‚2010 ,ÏÓ¯Î· ‰Ù¯˘‰ ¯Á‡Ï . ˙�˘· ‰˙ÂÏ‰�˙‰Ï ‰ÓÂ„· Í‡2000 , ‰·˘
˙Â�Â¯˜Ú‰ ¯ÂÓ‡Î ÂÚ·˜� , È„Â‚È‡ ÏÚ ÛÂÎ‡Ï È„Î ˙Â·Èˆ�‰ ‰ÏÚÙ ‡Ï ÂÏÏ‰ ÌÈ�˘· Ì‚

ÌÓÂ˘ÈÈ ˙„ÈÓ ÏÚ Ú„ÈÓ ‰ÙÒ‡ ‡ÏÂ ˙Â�Â¯˜Ú‰ ÌÂ˘ÈÈ ˙‡ ÌÈ¯Ú‰. 

� י רשאי להתקי� תקנות בכל עניחוק והואהשר הפני� ממונה על ביצוע , על פי חוק הכבאות .2
תייע� " מועצה למניעת שריפות"בארבע תקנות העוסקות בנושא כבאות נקבע כי . עוהנוגע לביצו

 .30בענייני כבאות, שהוא כאמור נציב הכבאות, למפקח כבאות ראשי

 È¯˘Ï ˙Â‡·Î‰ ˙Â·Èˆ� ‰˙�Ù ‡Ï ˜ÂÁÏ ˙Â�Â˘‡¯‰ ˙Â�˜˙‰ ˙�˜˙‰ Ê‡Ó ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
‰˘˜·· ÌÈ�Ù‰˙ÂÙ¯˘ ˙ÚÈ�ÓÏ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙‡ ÌÈ˜‰Ï  , ˙¯„‚‰Ï ‰ÏÚÙ ‡Ï ‰ÓˆÚ ‡È‰ ÈÎÂ

‰È„È˜Ù˙ ,‰˙ÏÂÚÙ ÈÓÂÁ˙Â ‰È˙ÂÈÂÎÓÒ .¯ÂÓ‡Î ‰ˆÚÂÓ ÌÈ˜‰Ï ÂÏÚÙ ‡Ï ÌÈ�Ù‰ È¯˘ Ì‚ , ÍÎ
ÌÈ�Ù‰ ¯˘Ï Û‡ Â‡ ˙Â‡·Î‰ ·Èˆ�Ï ıÚÈÈÓ‰ ÛÂ‚ ÌÈÈ˜ ‡Ï ÏÚÂÙ·˘ ,Í¯Âˆ‰ ÈÙ ÏÚ , ÌÂÁ˙·

˙ÂÙ¯˘‰ ˙ÚÈ�Ó. 

 

  ובגני� לאומיי�הנחיות בדבר מניעת שרפות ביערות

על פי חוק גני� . ובה� מאות מסלולי טיול,  שמורות טבע וגני� לאומיי�340�בישראל יש כ
ג� , )ג" חוק רט�להל�  (1998�ח"התשנ, אתרי� לאומיי� ואתרי הנצחה, שמורות טבע, לאומיי�

שטח המשמש או המיועד לשמש לצורכי נופש לציבור בחיק הטבע או להנצחת "לאומי הוא 
". טבעית או נופית וכיוצא באלה, אדריכלית, ארכיאולוגית, י� שיש לה� חשיבות היסטוריתערכ

על . לטיולי� משפחתיי� ולמסעות רגליי�, ג� הג� הלאומי שבפארק הכרמל מיועד לשמש לנופש
1.5�מספר המבקרי� בפארק הכרמל מוער� ב, ג"פי רט� . מיליו� איש בשנה2

במדינה שבה מדי שנה בשנה , חלק� עתירי צמחייה, � לאומיי�קיומ� של מסלולי טיול רבי� בגני
מחייב הסדרה של כללי� ,  שרפות בממוצע1,000�מתחוללות בשטחי היערות והחורשי� כ

וה� לש� שמירה על , ה� לצור� הגנה על ציבור המטיילי�, ועקרונות למניעת שרפות יער וחורש
 .אתרי הטבע לטובת הציבור הרחב

ומסמי� את שר , ת מטיל על רשות הכבאות את החובה לפעול למניעת שרפותחוק הכבאו, כאמור
אשר יפרטו כמויות וסוגי� של ציוד וחמרי� לכיבוי דלקות שיוצבו בכל , הפני� להתקי� תקנות

 .31או בסוגי� מסוימי� של מקרקעי�, מקרקעי�

__________________ 

 ציוד כיבוי(תקנות שירותי הכבאות ; �1972ב"התשל, )ציוד כיבוי בבתי מגורי�(תקנות שירותי הכבאות   30
; �1972ב"התשל, )ציוד כיבוי בבתי ספר(תקנות שירותי הכבאות ; �1972ב"התשל, )בבתי תפילה

 .�1972ב"התשל, )ציוד כיבוי במחסני�(תקנות שירותי הכבאות 
שיוצבו "ותי הכבאות מסמי) את שר הפני� לקבוע בתקנות את אמצעי הכיבוי  לחוק שיר6סעי'   31

 ".ויוחזקו במצב תקי( בכל מקרקעי( או בסוגי� מסוימי� של מקרקעי(
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‰�˘ È„Ó ÌÈ˘¯ÂÁ·Â ˙Â¯ÚÈ· ˙ÂÏÏÂÁ˙Ó‰ ˙Â·¯‰ ˙ÂÙ¯˘‰ Û‡ ÏÚ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ 
‰�˘· ,ÌÈ�Ù‰ È¯˘ È�ÙÏ ˙ÂÈÁ�‰ ˙Úˆ‰ ˙Â‡·Î‰ ˙Â·Èˆ� ‰‚Èˆ‰ ‡Ï ÔÂ¯Á‡‰ ¯Â˘Ú· , ÈÎÂ

 ÈÁË˘ ÌÈ˘Ó˘Ó‰ ˘¯ÂÁÂ ¯ÚÈ ˙ÂÙ¯˘ ˙ÚÈ�Ó ¯·„· ˙Â�˜˙ ˙�˜˙‰ ÂÓ„È˜ ‡Ï ÌÈ�Ù‰ È¯˘
ÌÈ�ÂÈ�Á ˙Ó‚Â„ ÒÂ�ÈÎ .‰Ï‡‰ ÌÈ‡˘Â�· ÌÈÏÏÎ ÂÚ·˜� ‡Ï Ì‚ ÍÎ : ÍÂ˙· ıÈÁ ÈÂÂ˜ ˙Ó˜‰

˙Â¯ÚÈ‰ ;˙ÂÈ‡·ÎÏ ‰˘È‚ ÈÎ¯„ ˙ÏÈÏÒ ;˙‰ ÈÂ·ÈÎ ÈÊ¯· ˙�˜)ÌÈË�¯„È‰ (ÌÈÓ È¯‚‡ÓÂ ;
‰¯Ú·‰ ¯ÓÂÁ ˙ÂÓÎ ÌÂˆÓˆÏ ‰ÈÈÁÓˆ· ÏÂÙÈË‰Â. 

 ציי� משרד הפני� כי לגישתו האחריות להציע תקנות בעניי� זה חלה 2011בתשובתו מספטמבר 
שרי הפני� לדורותיה� קבעו "עוד ציי� בתשובתו כי . היינו נציבות הכבאות, על הדרג המקצועי

אול� בעניי� תקנות למניעת שרפות בשטחי� פתוחי� לא ... תחו� ציוד כיבוי אשתקנות שונות ב
או צור� כלשהו בדבר /כל המלצה ו... או הנהלת המשרד/התקבלה אצל שרי הפני� לדורותיה� ו

 ".מנציבות הכבאות ומהנציב העומד בראשה

ות שעניינ� ציי� מר רומח כי הוא נתקל בקשיי� לקד� תקנות אחר, 2011בתשובתו מנובמבר 
וכתוצאה מכ� הוא הערי� שא� יפנה לשר הפני� בבקשה להתקי� תקנות , בטיחות אש במבני�

 .לא יזכה לעזרה ועל כ� החליט שלא לפנות, בדבר מניעת שרפות יער וחורש

 ÁÓÂ¯ ¯Ó Ï˘ Â˙·Â˘˙ ˙‡ ÏÂÎÂ ÏÂÎÓ ÏÂÏ˘Ï ˘È- ˙Â˘ÚÏ ‰˙ÈÈ‰ ˙Â‡·Î‰ ·Èˆ�Î Â˙ÂÈ¯Á‡ 
‰ ˙‡ Ì„˜Ï È„Î Â˙ÏÂÎÈ·˘ ÏÎÎ ˙Â�˜˙‰ ˙�˜˙-‰˘Ú ‡Ï˘ ¯·„  . ˙Â·Èˆ�Ï ¯˘‡- ‰È‰ 

 ˙ÂÈÁ�‰‰ ˙‡ ‰· ·Ï˘ÏÂ ˙Â‡·Î‰ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ·ÈÈÁ˙ÓÎ ˙ÏÏÂÎ ‰ÚÈ�Ó ˙ÂÈ�È„Ó ˘·‚Ï ‰ÈÏÚ
¯ÚÈÏ ÌÈÎÂÓÒ‰ ÌÈ·Â˘È ÏÚ ‰�‚‰‰ ÌÂÁ˙· ‰�ÈÎ‰ ¯·Î˘ , ˙ÂÈ�È„Ó ‰ÓÈÏ˘‰ ‡Ï ‡È‰ ÌÏÂ‡

¯ÂÓ‡Î ‰ÚÈ�Ó. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÌÈ�Ù‰ È¯˘ ÏÚ ‰È‰ ‰Ê ÔÈÈ�Ú· ˙�˜˙‰ Ì„˜Ï ÔÂ¯Á‡‰ ¯Â˘Ú· 
˘¯ÂÁÂ ¯ÚÈ ˙ÂÙ¯˘ ˙ÚÈ�Ó Ô�ÈÈ�Ú˘ ˙Â�˜˙ , ˙Â�˜˙ ˙Úˆ‰ ‰ÓÊÈ ‡Ï ˙Â‡·Î‰ ˙Â·Èˆ� Ì‡ Ì‚

‰Ï‡ . ÏÈÚÏ Â�ÈÂˆ˘ ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙Â„ÚÂÂ‰˘ Ì‚ ‰Ó- ÌÈ�Ù‰ È¯˘ È„È· Â�ÂÓ Ô˜ÏÁ˘ - 
˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓÏ ˙Ú‚Â�‰ ‰˜È˜Á‰ ˙¯„Ò‰· Í¯Âˆ‰ ¯·„· Â·ÈÁ¯‰ . ˙‡ Â¯˙È‡ Û‡ ÂÏ‡ ˙Â„ÚÂ

 ˙Â�Â˜Ï‰Ô�Â¯˙ÙÏ ˙ÂÈ¯˘Ù‡ ÌÈÎ¯„ Â‚Èˆ‰Â ˜ÂÁ· ˙ÂÓÈÈ˜‰. 

 ציי� מר רומח כי נושא מניעת שרפות ביער ובחורש הוא 2011עוד יודגש כי בתשובתו מנובמבר 
א� שמדי שנה מספר שרפות היער גבוה יותר מזה . משני בסדר עדיפויותיה של נציבות הכבאות

ולכ� באופ� , גבוה יותר בשרפות מבני�הנזק הפיזי והכלכלי ומספר ההרוגי� , של שרפות מבני�
 .נציבות הכבאות מציבה את נושא השרפות במבני� בראש סדר עדיפויותיה, טבעי

 ‰Ê ˙ÂÈÂÙÈ„Ú ¯„Ò˘ ¯ÓÂÏ Ô˙È� ÂÈÙ ÏÚ˘ „ÂÚÈ˙ ‡ˆÓ� ‡Ï ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â·Èˆ�‰ ‰ÚˆÈ·˘ ‰ËÓ ˙„Â·Ú ÏÚ ÒÒ·˙‰ , ‰˙ÏÚ‰ ˙Â‡·Î‰ ˙Â·Èˆ� ÈÎ ‡ˆÓ� ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ

 È�Ù·ÌˆÓÂˆÓ ˘¯ÂÁÂ ¯ÚÈ ˙ÂÙ¯˘ ˙ÚÈ�Ó ÌÂÁ˙· ‰ÏÂÙÈË ÈÎ ÌÈ�Ù‰ È¯˘ . ¯„Ò ÈÎ ÔÈÂˆÈ „ÂÚ
¯ÒÂ�È‚ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰È˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ Ì‡˙ ‡Ï ˙Â·Èˆ�‰ ‰ÏÚÙ ÂÈÙ ÏÚ˘ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ , ÂÊ˘ Û‡

Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ È„È ÏÚ ‰ˆÓÂ‡32. 

__________________ 

 .1999 ממר, 4937החלטה   32
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✯ 

 

 ˙ÂÈÁ�‰ ÚÂ·˜Ï Í¯Âˆ‰ ˙‡ ‰˙‰ÈÊ ˙Â·Èˆ�‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÏÏÎÓ
¯˘ ˙ÚÈ�ÓÏ‡˘Â�· ˙ÂÈÁ�‰ ‰�ÈÎ‰ Û‡Â ¯ÚÈ ˙ÂÙ , ¯„ÒÂ‰ ‡˘Â�‰˘ ‡Ï· ÏÂÚÙÏ ‰˜ÈÒÙ‰ ‡È‰

‰È˙ÂÈÁ�‰ ÈÂÏÈÓ ¯Á‡ ‰·˜Ú˘ ‡Ï·Â. 

 ¯Â˘Ú· ÌÈ�Ù‰ È¯˘ ÈÙ˙Î ÏÚ ˜¯ ˙ˆ·Â¯ ‰�È‡ ÔÂ„È�· ‰¯„Ò‰Â ‰ÙÈÎ‡ ¯„ÚÈ‰Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰
ÔÂ¯Á‡‰ ,˙Â‡·Î‰ ˙Â·Èˆ� ÏÚ Ì‚ ‡Ï‡ , ˙Â�Â¯Á‡‰ ÌÈ�˘·Â- È�ÂÈÓ 2002 ÏÈ¯Ù‡ „ÚÂ 2011 - 
·Èˆ� ÏÚ¯·Ú˘Ï ˙Â‡·Î‰  ,ÁÓÂ¯ ÔÂÚÓ˘ ¯Ó. 

 

 

הטיפול בכבישי� העוברי� ביער רצי�
33

 

קובע כי )  החוק למניעת שרפות בשדות�להל�  (�1949י"התש, החוק למניעת שריפות בשדות
חייב לנקות� , או הממונה על הטיפול בה�, או תעלות שבצדיה�, או צדיה�... המחזיק בכביש"

וכ� חייב הוא לנקות ;  אחר העלול להתלקח או לבעורולהחזיק� נקיי� מצמחי� ומכל דבר
� ".ולהחזיק נקי מכל חומר כזה קרקע ברוחב של שלושה מטר לאור# גבולותיה

�ואת פארק הכרמל חוצי� כמה , בישראל סלולי� כבישי� העוברי� בקטעי יער רציפי� וארוכי
�וכביש , וכפר האמני� עי� הודעי� חוד ,  המוביל ליישובי� ניר עציו�7111בי� היתר כביש , כבישי

, ערב השרפה. כרמל ועספייא� המוביל לקיבו' בית אור� ולמועצות המקומיות דאליית אל721
לסלילת� ולתקינות� של כבישי� אלו . צמחייה גבוהה וצפופה, 721הייתה בצדדיו של כביש 

� לנקות� ובהתא� לחוק למניעת שרפות בשדות מוטלת עליה האחריות, אחראית החברה לדרכי
 .ולהחזיק� נקיי� מצמחי� ומכל דבר אחר העלול להתלקח או לבעור

__________________ 

היערכות� של הרשויות המקומיות לשרפות ותפקוד� בעת "ראו בשער החמישי בפרק , בעניי� זה  33
 ".השרפה בכרמל
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בלא שלנוסעי� תהיה אפשרות , בעת שרפה עלולי� כלי רכב להילכד בקטעי כביש עתירי צמחייה
ובכלל זה כללי� שייקבעו , ועל כ� הצור# בהסדרת כללי� לבטיחות אש במקרי� שכאלו, להימלט

 בצדי הכבישי� ויצירת אזורי� חשופי� מצמחייה שיאפשרו בדבר הצור# בדילול הצמחייה
עוד יצוי� כי כבישי� אלו עוברי� בדר# כלל בתו# ג� . לעוברי� בדר# להימלט אליה� בעת שרפה

ועל כ� יש לבקש את אישורה , ג"אתרי� שה� בתחו� אחריותה של רט, לאומי או שמורת טבע
 .לצור# ביצוע פעולות מניעה

˘Ó ˙ÂÏ‰�‰ ÈÎ ‡ˆÓ�ÔÂ¯Á‡‰ ¯Â˘Ú· ÌÈ�Ù‰ „¯ ,˙Â‡·Î‰ ˙Â·Èˆ� ˙ÂÚˆÓ‡· , ÂÚ·˜ ‡Ï
‰Ï‡ ÌÈ˘È·ÎÏ ‰ÎÂÓÒ‰ ‰ÈÈÁÓˆ· ÏÂÙÈË‰ È·‚Ï ˙ÂÈÁ�‰. 

Ë¯ ÔÈ· ÌÂ‡È˙ ÌÈÈ˜˙‰ ‡Ï ˙ÂÈÁ�‰ ¯„ÚÈ‰·" ˙‡ ÌˆÓˆÏ È„Î ÌÈÎ¯„Ï ‰¯·Á‰ ÔÈ·Ï ‚
ÏÓ¯Î‰ ˜¯‡Ù· ÌÈ¯·ÂÚ‰ ÌÈ˘È·Î‰ È„ˆ·˘ ‰ÈÈÁÓˆ‰. 

ÂÏ‡ ÌÈ˘È·Î· ÌÈÎ¯„Ï ‰¯·Á‰ Ï˘ ‰ÏÂÙÈË ÈÎ ‡ˆÓ� ÌÈ‡ˆÓ�‰ ıÚ‰ ÈÙ�Ú ÌÂÊÈ‚· ÌÎ˙ÒÓ 
ÌÈ˘È·Î‰ ÈÏÂ˘· ‰ËÈ·� Ú�ÂÓ ¯ÓÂÁ Ï˘ ÒÂÒÈ¯·Â ÂÓˆÚ ˘È·Î‰ ÌÂÁ˙· , ‰Ú¯Ù‰ ÚÂ�ÓÏ È„Î

˘È·Î· ÌÈÚÒÂ�‰ ·Î¯‰ ÈÏÎÏ .ÍÎÏ ¯·ÚÓ Í‡ , ˙ÏÚÂÙ ÌÈÎ¯„Ï ‰¯·Á‰ ÈÎ ‡ˆÓ� ‡Ï
˙ÂÙ¯˘ ˙ÚÈ�Ó Ï˘ Ë·È‰· Ì‚ ÂÏ‡ ÌÈ˘È·Î ˙˜ÂÊÁ˙Ï. 

˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÏÎÓ ‰Ê ÌÂÁ˙· ˙Â‡·Î‰ ˙Â·Èˆ� ÏÂÙÈË ‰˜Ï ˙¯Â
‰Ê ÌÂÁ˙· ˙ÂÈÁ�‰ ‰Ú·˜ ‡Ï ‡È‰˘ ÍÎ· ¯ÒÁ· , ÌÈ˘È·Î· ÏÂÙÈË‰ ˙Â·È˘Á Û‡ ÏÚ ˙‡Ê

ÂÏÏ‰ .ÏÓ¯Î· ‰Ù¯˘‰ ¯Á‡Ï ˜¯ ÔÂ„È� ‰Ê ÌÂÁ˙ ÈÎ ÔÈÂˆÈ „ÂÚ , ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰„ÚÂ ˙¯‚ÒÓ·
‰·È·Ò‰ ˙�‚‰Ï ¯˘‰ ÌÈ˜‰˘34 .ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ� , ¯·ÓËÙÒ· ·È˘‰ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó2011 ÈÎ 

ÂÓ·˜˜ ÛÂ˙È˘· ˘·‚Ó ‡Â‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „Ú"Ï ,Ë¯"‰·È·Ò‰ ˙�‚‰Ï „¯˘Ó‰Â ‚ , ˙ÂÈÁ�‰
ÌÈ˘È·Î ˙·¯˜· ÌÈˆÚ ÏÂÏÈ„ ˙ÂÈ�È„Ó ¯·„·. 

 מוטלת על החברה 721 השיב משרד הפני� כי האחריות לכביש 2011בתשובתו מספטמבר 
�ואילו ; � ולא על משרד הפני� כל אחד בתחו� אחריותו �ג "על משרד החקלאות ועל רט, לדרכי

, ג ולא שלה"כי האחריות היא של רט, 2011החברה לדרכי� השיבה בחודשי� ספטמבר ונובמבר 
א� היא סבורה , ג היה לפנות לחברה לדרכי� בבקשה לטפל בצמחייה שבצדי הדרכי�"וכי על רט

ג מצדה הבהירה כי אמנ� האחריות לטפל בצמחייה "רט. כי יש בכ# סכנה לנוסעי� בכביש
, א# היזמה לטיפול כאמור צריכה להיות של החברה לדרכי�, ישי� אלו מוטלת עליההסמוכה לכב

 .ג בבקשה לאשר טיפול זה"והיה עליה לפנות לרט

¯Á‡ ÛÂ‚ ÏÚ ÂÈÏÚ ‰ÏËÂ‰˘ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙‡ ÏÈËÓ ÛÂ‚ ÏÎ ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙Â·Â˘˙‰ ı·˜‰Ó . „¯˘Ó
 Â˙Â‡· ÌÈÙÂ‚ ‰ÓÎ ÏÚ ˙ÏËÂÓ‰ ˙ÂÈ¯Á‡· ¯·Â„Ó‰ Ì‡ Ì‚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ‡˙

ÁË˘ ,¯Á‡‰ Ï˘ Â˙ÂÈ¯Á‡ ˙‡ ˙ÏË·Ó Â‡ ˙¯˙ÈÈÓ ‡È‰ ÔÈ‡ . ˙ÂÈ¯Á‡‰ ¯‰·Â˙ ÈÎ ‰È‰ ÈÂ‡¯
ÂÏÏ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÔÈ· , È„Î Ì‰È�È· ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÂÏÚÙÈ Ì‰ ÈÎÂ

ÌÈ˘È·Î· ÏÙËÏ È„ÎÂ ı¯‡‰ È˘È·Î ˙‡ ˙ÂÙÓÏ , Ï˘· ‰�ÎÒ ˙Ù˜˘� Ì‰· ÌÈÚÒÂ�Ï ¯˘‡
‰ÏÏÂ„ ‡Ï ¯˘‡ Ì‰ÈÏÂ˘· ‰ÙÂÙˆ ‰ÈÈÁÓˆ, ˘È·ÎÏ ‰ÓÂ„· 721. 

__________________ 

�אשר קבעה בי� השאר כי תוק� ועדת היגוי בי�, 5.12.10 מיו� 2534' בות החלטת ממשלה מסבעק  34
הקי� השר , משרדית אשר תפעל לגיבוש תכניות ולהסרת חסמי� בהלי# שיקו� נזקי השרפה בכרמל

אשר תפקידה להגיש לוועדת ההיגוי , להגנת הסביבה את ועדת ממשק היער ושיקו� אקולוגי בכרמל
 .בר וחוות הכרמל�החי, לרבות החניוני�, ו� החי והצומח שנפגעו בשרפה בכרמלתכנית לשיק
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  �פעולות איגודי ערי� לכבאות למניעת שרפות יער וחורש 

 יישומ� של הנחיות והיעדר מעקב�אי

�מסדיר את המסגרת הארגונית שבה , ) חוק איגוד ערי��להל�  (�1955ו"התשט, חוק איגודי ערי
�, תאגידאיגוד ערי� הוא , על פי חוק זה. הוקמו איגודי הערי� בישראל ושבה ה� פועלי

�לרכוש נכסי� ולעשות כל פעולה הדרושה למילוי , שבמסגרת סמכויותיו רשאי להתקשר בחוזי
קובעות כי , �1978ט"התשל, )סמכויות מפקד שירותי הכבאות(ות שירותי הכבאות תקנ. תפקידו

על קיו� ותיאו� הסידורי� הדרושי� למניעת דלקות , בי� היתר, מפקד שירותי הכבאות אמו�
להל� . הוק� בכל איגוד ערי� מדור למניעת דלקות,  כדי למלא אחר הוראות חוקיות אלו.וכיבוי�

 .יפורטו פעולותיה� של איגודי הערי� למניעת שרפות באזור הכרמל

 

ביערות ובגני
 , יישומ� של הנחיות למניעת שרפות ביישובי
 הסמוכי
 ליערות�אי


 לאומיי

היישובי� הנמני� . ועצה האזורית חו+ הכרמלחלק מפארק הכרמל מצוי בתחו� שיפוטה של המ
באזור זה . מושב שיתופי ניר עציו� וקיבו' בית אור�, ע� מועצה זו ה� כפר האמני� עי� הוד

וכ� יישוב הנמצא בשטח גלילי , עספייא וטירת הכרמל, כרמל�שוכני� ג� היישובי� דאליית אל
עוד גובלות בפארק . גבעת וולפסו� � של הוועדה המחוזית של חיפה תשבאחריותה המוניציפאלי

לרבות , האחריות לכיבוי אש באזור פארק הכרמל. שכונת דניה שבעיר חיפה ואוניברסיטת חיפה
 .מתחלקת בי� איגוד ערי� חדרה לאיגוד ערי� חיפה, בשטחי� הפתוחי� והמיוערי� שבתוכו

 בכל בית מגורי�כי  קובעות �1972ב" התשל,)ציוד כיבוי בבתי מגורי�(תקנות שירותי הכבאות 
לרכוש או להשיג ציוד כיבוי ולהתקינו לפי בנכס או בעליו חייבי� המחזיק הנתו� לסיכו� אש 

לדרישות מפקח כבאות  בהתא� �ובאי� תק� כזה , בהתא� לתק� הקיי� הוראות רשות הכבאות
וי בתו# בית מגורי� המצ: "אחת ההגדרות לבית מגורי� הנתו� לסיכו� אש בתקנות אלו היא. ראשי

לפיכ# איגודי הערי� ". מיער או מחורשה'  מ25יער או חורשה או שנמצא במרחק שאינו עולה על 
�בנכס או להורות בכתב למחזיק , וחייבי� לפי הוראות המפקח הראשי, לפי שיקול דעת�, רשאי

י רשא, בהתייעצות ע� המועצה למניעת שרפות, ואילו המפקח הראשי; להוסי+ ציוד כיבוילבעליו 
 . לתקנותהאמור בתוספתפי כבאות לדרוש להוסי+ ציוד כיבוי על הלהורות לרשות 

לא מצד בעלי , תקנה זו אינה מתקיימת בדר# כלל: " העירה ועדת לפידות�1995יודגש כי כבר ב
�שתפקיד� להוציא את ההנחיות המתאימות ולפקח על , ולא מצד שירותי הכבאות, הבתי

 ".אכיפת�

 איגוד ערי� חיפה �ראוי היה שרשויות הכבאות האחראיות ליישובי� בכרמל כדי למלא חובה זו 
 יבדקו את המתרחש בשטח ויעקבו אחר מילוי הוראותיה� בכל הנוגע למניעת �ואיגוד ערי� חדרה 

 .שרפות

"�קובעת כי , )35ל" תו�להל� " (תורת לחימה להתמודדות ע� שריפות יער ושטחי� פתוחי
 .צע ביקורות ביישובי� כפריי� בשיתו+ המועצות המקומיות והאזוריותבאחריות איגודי הערי� לב

__________________ 

מר ,  נציב הכבאות לשעבר�2003שאותה מינה ב, ל זה נכתב במסגרת ועדה הנושאת את אותו הש�"תו  35
משרד , משטרת ישראל, נציגי� של שירותי הכבאות, בי� השאר, לוועדה מונו. שמעו� רומח

 .ג"ל ורט"קק, החקלאות
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ל קובע כי קציני מניעת דלקות באיגודי הערי� אחראי� לבצע ביקורת תקופתית לבדיקת סדרי "התו
על קצי� מניעת דלקות או על עובד מטעמו לערו# סיור בכל , בכל הנוגע ליישובי�. מניעת דלקות

לאחר הסיור . בדר# כלל בהשתתפות נציג היישוב, ות איגוד הערי�יישוב ויישוב שבתחו� אחרי
ובו פירוט והוראות בדבר , ישלח מפקד איגוד ערי� מכתב למזכירות היישוב או למועצה המקומית

 .הפעולות שעל היישוב לבצע לצור# מניעת שרפות

מקרה שבו ב. 36לפיכ# היה על איגודי הערי� לוודא כי הוראותיה� ימולאו ולפקח על יישומ�
עומדת בידיו האפשרות לנקוט צעדי� , הוראות איגוד הערי� לא מולאו על ידי המחזיקי� בקרקע

 .37יישו� הוראות מכבי אש�נגד� בגי� אי

 �,  חיפה וחדרה�נמצא כי נושא מניעת שרפות מטופל באופ� שונה על ידי שני איגודי הערי
 �יפה כלל אינו מקיי� ביקורות שנתיות כ# נמצא כי איגוד ערי� ח.  באופ� לא מספק�ובשניה

, ובה� חיפה, לצור# בדיקת הסדרי הבטיחות ומניעת הדלקות בתחומי היישובי� שבאחריותו
' כגו� כפר חסידי� א, וג� לא בכפרי� וביישובי� קטני� שבאחריותו, כרמל�עספייא ודאליית אל

 .טי�קיבו' רמת יוחנ� והיישוב אב, קיבו' שער העמקי�', וכפר חסידי� ב

 ÁÏÂ˘Â ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ ÏÎÏ ‰ÈÈ�Ù ‰ÙÈÁ ÌÈ¯Ú „Â‚È‡ ÌÊÂÈ ıÈ˜‰ ˙�ÂÚÏ Â˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ˙¯‚ÒÓ· Ì�Ó‡
˙ÂÙ¯˘‰ ˙�ÎÒ ÌÂˆÓˆ Í¯ÂˆÏ ˙Â˘¯„�‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ Ë¯ÙÓ‰ ·˙ÎÓ Ì‰Ï . ‡ˆÓ� ˙‡Ê ÌÚ

ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ ÏÎÏ ‰�˘· ‰�˘ È„Ó ÁÏ˘�˘ ·˙ÎÓ Ï˘ ÚÂ·˜ ÁÒÂ�· ¯·Â„Ó ÈÎ , ¯ÂÈÒ ‡ÏÏ
˜¯˜· ÌÈ˜ÈÊÁÓ‰ ÈÂÂÈÏ· ·Â˘ÈÈ‰ ÁË˘·Ú , ÏÚ ·Â˘ÈÈ ÏÎÏ ˙È�Ë¯Ù ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ‰È‰˙˘ ÈÏ·

ÈÙ¯‚Â‡‚‰ ÂÓÂ˜ÈÓ ÏÚÂ ÌÈÈ„ÂÁÈÈ‰ ÂÈ�ÈÈÙ‡Ó , ¯Á‡ Â‰˘ÏÎ ·˜ÚÓ ÌÈÈ˜˙‰˘ ÈÏ· Ì‚ ¯ÂÓ‡ÎÂ
ÂÏ‡ ˙Â‡¯Â‰ ÈÂÏÈÓ. 

מקפיד לשלוח טר� בוא הקי' פניות "ציי� איגוד ערי� חיפה כי הוא , 2011בתשובתו מספטמבר 
פניות ...  ובמבני� הגובלי� ע� חורש טבעי ויערותבמוסדות, במפעלי�, לכל הגורמי� ברשויות

 ".אלו הינ� מקצועיות ובה� מסבירי� על הפעולות הנדרשות לצור# מניעת דלקות והתפשטות�

 Ô˙Â‡ Ô‰ Â˙·Â˘˙· ‰ÙÈÁ ÌÈ¯Ú „Â‚È‡ ‚Èˆ‰ Ô˙Â‡˘ ˙ÂÈ�Ù‰ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
�ÓÏ Í¯ÚÈ‰Ï È„Î È„ Ô‰· ÔÈ‡ ÈÎÂ ÏÈÚÏ Â�ÈÂˆ˘ ˙ÂÈÏÏÎ ˙ÂÈ�Ù˙ÂÙ¯˘ ˙ÚÈ . Û‡ ÈÎ ÔÈÂˆÈ „ÂÚ

 ¯·ÓËÙÒÓ Â˙·Â˘˙· ˙¯Á‡ ÔÈÈˆ˘2011 , ‡˙ÎÓÒ‡ ÏÎ ˜ÙÒÏ ÁÈÏˆ‰ ‡Ï ‰ÙÈÁ ÌÈ¯Ú „Â‚È‡
ÂÏ‡ ÌÈ·Â˘ÈÈÏ Â�˙È�˘ ˙ÂË¯ÂÙÓ ˙ÂÈÁ�‰ Â‡ ˙Â˜ÈÓÚÓ ˙Â˜È„· ÏÚ ‰„ÈÚÓ‰. 

‰¯„Á ÌÈ¯Ú „Â‚È‡Ï Ú‚Â�‰ ÏÎ· , Â˙ÂÈ¯Á‡ ÌÂÁ˙·˘ ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ ÁË˘· Ì�Ó‡ ÌÈ¯ÈÈÒÓ ÂÈ‚Èˆ�
Â˙Ï Ì‡˙‰·"Ï ,Â‡Ô˜ÏÁ· ˙ÂÈÏÏÎ Ô‰ ÌÈ·Â˘ÈÈÏ ÂÈ˙Â‡¯Â‰ ÌÏ . ÔÓÒÓ Â�È‡ ‡Â‰ Ï˘ÓÏ ÍÎ

˘ÂÎ¯ Â‡ Ì„‡ ÈÈÁ ÌÈ�ÎÒÓ‰ ÌÈˆÚ Â‡ ıÈÁ ÈÂÂ˜ ¯ÂˆÈÏ È„Î ˙Â¯ÎÏ ˘È˘ ÌÈˆÚ‰ ˙‡. 

__________________ 

 .ד לחוק הכבאות6לפי סעי�   36

 . לחוק הכבאות34לפי סעי�   37
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¯ÂÓ‡Î ,˙Â‡·Î‰ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ,Ì‰È˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ÛÂÎ‡Ï ˙ÂÎÓÒ‰ ÌÈ¯Ú‰ È„Â‚È‡Ï . ‡ˆÓ� ÌÏÂ‡
‰�˘ ÏÎ· Ô�Â˘ÏÎ Â¯ÊÁ ‰¯„Á ÌÈ¯Ú „Â‚È‡ ˙Â‡¯Â‰ ÈÎ .˙È˙‡ÊÓ ‰¯ , Û‡ ‰¯„Á ÌÈ¯Ú „Â‚È‡

ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ ÔÓ ˜ÏÁÏ ÂÈ·˙ÎÓ· ÔÈÈˆ , È˙Â¯È˘ ˙Â‡¯Â‰ ¯Á‡ ÌÈ‡ÏÓÓ Ì�È‡ Ì‰ ÌÈ�˘ ‰Ê ÈÎ
˙Â‡·Î‰ .Ú˜¯˜· ÌÈ˜ÈÊÁÓ‰ „‚�Î ÌÈ„Úˆ Ë˜� ‡Ï ‡Â‰ ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ� , ÔÈ˘�ÂÚ‰ ÛÈÚÒ ÈÙÏ

˙Â‡·Î‰ ˜ÂÁ·˘ .¯ÂÓ‡Î , ÌÈ·Â˘ÈÈÏ ˙ÂÈ�Ë¯Ù ˙Â‡¯Â‰ ‡ÈˆÂ‰ ‡Ï ÏÏÎ ‰ÙÈÁ ÌÈ¯Ú „Â‚È‡
ÂÁ˙·˘Â˙ÂÈ¯Á‡ Ì ,Ô˙Â‡ ÛÎ‡ ‡Ï ÈÎ ÔÈÈˆÏ ¯˙ÂÓÏÂ. 

אי� ,  השיב איגוד ערי� חדרה כי א+ שהוא מקיי� ביקורות כנדרש2011בתשובתו מספטמבר 
שכ� אי� בידיו כלי� ממשיי� לוודא תיקו� , ביכולתו לוודא שמולאו הוראות דוח הביקורת שלו

 .ק+ המשימות הנרחבבעיקר בשל כוח אד� קט� ביחס להי, הליקויי� וביצוע ההנחיות

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ÂÙÎÏ ÌÈÏÎ‰ ÂÈ„È· ÔÈ‡˘ ‰¯„Á ÌÈ¯Ú „Â‚È‡ ‰È‰ ¯Â·Ò Ì‡
ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ ÏÚ ÂÈ˙Â˘È¯„ ˙‡ , ÌÈ�Ù‰ „¯˘ÓÏ ‰˙ÂÚˆÓ‡·Â ˙Â‡·Î‰ ˙Â·Èˆ�Ï ˙Â�ÙÏ ‰È‰ ÏÂÎÈ

ÂÏÏ‰ ÌÈÏÎ‰ ˙‡ ÂÏ Â˜ÙÒÈ Ì‰˘ È„Î .ÔÎ ‰˘Ú ÌÈ¯Ú‰ „Â‚È‡˘ ‡ˆÓ� ‡Ï ÌÏÂ‡ . ¯ÂÓ‡‰
È‡ È·‚Ï Ì‚ ÔÂÎ�‰ÙÈÁ ÌÈ¯Ú „Â‚ , ¯·ÓËÙÒ· ·È˘‰ ‡Â‰ Û‡ ¯˘‡2011 , ÂÈ„È· ÔÈ‡ ÈÎ

˙Â‡·Î È¯Â„ÈÒ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ ˙ÂÙÎÏ ˙ÂÎÓÒ‰. 

 ÂÚ·˜ ‡Ï ‰¯„ÁÂ ‰ÙÈÁ ÌÈ¯Ú È„Â‚È‡ ÈÎ ‡ˆÓ� ˘¯ÂÁÂ ¯ÚÈ ˙ÂÙ¯˘ ˙ÚÈ�ÓÏ Ú‚Â�‰ ÏÎ·
ÂÏ‡ ÌÈÁË˘· ˙ÂÙ¯˘ ˙ÚÈ�ÓÏ ˙Â‡¯Â‰ . ¯ÂÊ‡· ÌÈ¯ÂÈÒ ÂÎ¯Ú ÌÈ„Â‚È‡‰ ÈÎ „ÂÚÈ˙ ‡ˆÓ� ‡Ï

¯‡ÙÂ˙Â�ÎÂÓ ˙�ÈÁ·Ï ÏÓ¯Î‰ ˜ ;Ú˜¯˜· ÌÈ˜ÈÊÁÓ‰ ÏÂÓ ÂÏÚÙ ‡Ï ÈÎ ‡ˆÓ� ÔÎ ÂÓÎ , ˙Â·¯Ï
˜˜"Ë¯Â Ï"‚ ,¯·„· Ì˙ÂÁ�‰Ï È„Î .ÏÚÂÙ· , ÌÈ¯Ú „Â‚È‡ ‰�Â˘‡¯Ï ‰�Ù ‰Ù¯˘‰ ¯Á‡Ï ˜¯

Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó Ï‰�ÈÓÏÂ ÂÏ‡ ÌÈÙÂ‚Ï ‰¯„Á , ‰¯Â‰Â ˘‡ ÈÂ·ÈÎ ˙Â‡¯Â‰ ˙ÓÈ˘¯ Ì‰Ï ‚Èˆ‰
Ì„˜‰· ÂÏ‡ ˙Â‡¯Â‰ ‡ÏÓÏ Ì‰Ï .Î ˘‚„ÂÈ ¯·ÓËÙÒÓ Â˙·Â˘˙· ˙¯Á‡ ÔÈÈˆ˘ Û‡ È2011 ,

 ˙ÂÈÁ�‰ Â‡ ÁË˘ È¯ÂÈÒ ÏÚ ‰„ÈÚÓ‰ ‡˙ÎÓÒ‡ ÏÎ ˜ÙÒÏ ÁÈÏˆ‰ ‡Ï ‰¯„Á ÌÈ¯Ú „Â‚È‡
ÂÏ‡ ÌÈÙÂ‚Ï Â�˙È�˘ ˙ÂÙ¯˘ ˙ÚÈ�ÓÏ ˙ÂË¯ÂÙÓ ,˜˜Ï „ÂÁÈÈ·Â"Ë¯ÏÂ Ï"‚. 

 ¯·ÓËÙÒÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·ÓÏ Ì‰È˙Â·Â˘˙·2011 , ÏÚ ÂÏÈË‰ ‰¯„ÁÂ ‰ÙÈÁ ÌÈ¯Ú È„Â‚È‡
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙ÚÈ�Ó Ô�ÈÈ�Ú˘ ˙ÂÏÂÚÙ ÚÂˆÈ·Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙‡ Ú˜¯˜· ÌÈ˜ÈÊÁÓ‰ ÏÚÂ 

˙ÂÙ¯˘. 

 ˙ÚÈ·˜ ÔÈÈ�ÚÏ Ï‡¯˘È· ÈÚÂˆ˜Ó‰ ÛÂ‚‰ ‡È‰ ˙Â‡·Î‰ ˙Â·Èˆ� ÈÎ Ú·Â˜ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÔÈÂ·ÈÎÂ ˙ÂÙ¯˘ ˙ÚÈ�Ó ‡˘Â�· ˙ÂÈ�È„Ó , ÌÈ˜ÈÊÁÓ‰ ˙‡ ˙ÂÁ�‰Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙ÏËÂÓ ÂÈÏÚ ÔÎÏÂ

˙ÂÙ¯˘ ˙ÚÈ�ÓÏ ÏÂÚÙÏ Ú˜¯˜· , ÏÂÚÙÏÂ-·  ÌÈ¯Ú‰ È„Â‚È‡ ˙ÂÚˆÓ‡-ÂÈ˙Â‡¯Â‰ ÌÂ˘ÈÈÏ . 

 

 פעילות מועטה של הרשויות המקומיות בתחו� מניעת שרפות 

המועצה ; עיריית חיפה וטירת הכרמל: בתחומי פארק הכרמל יש כמה גופי� מוניציפליי�, כאמור
 .כרמל�ומועצות מקומיות עספייא ודאליית אל; האזורית חו+ הכרמל

בעשורי� האחרוני� היו יישובי� אלו , ר תדירות השרפות בכרמלמפאת מיקומ� הרגיש ולאו
והיו מקרי� שבה� , שרפות אחדות א+ הסבו נזקי� למבני�. נתוני� פעמי� רבות לסכנת שרפות

� .נאלצו תושבי� להתפנות מבתיה



 הטיפול במניעת שרפות יער וחורש

337 

 קבעה כי היישובי� שנפגעו בשרפה לא נערכו כראוי למניעת �1998יודגש כי הוועדה שהוקמה ב
כ# שחלק מצמרות העצי� , א דיללו את הצמחייה בצדי הדרכי� ובגבולות היישובשרפות ול

�עוד ציינה הוועדה כי היא מצאה שאיגודי הערי� דרשו . בשטחי� המיוערי� נשקו לגגות הבתי
�ולכ� המליצה על חקיקה ועל , א# הוראות אלו לא נאכפו, לסלק גז� ולהרחיק עצי� מקרבת בתי

ודרכי , היינו קווי חי', ובכלל זה הכנת פסי בידוד, שובי� למניעת דלקותאכיפה בדבר היערכות היי
 .38גישה

¯ÂÓ‡‰ Û‡ ÏÚ , ÂÏÚÙ ‡Ï ÏÓ¯Î‰ ˜¯‡Ù ¯ÂÊ‡·˘ ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ ˙È·¯Ó ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
˙ÂÙ¯˘ ˙ÚÈ�Ó ¯·„· ÌÈ¯Ú‰ È„Â‚È‡ ˙Â‡¯Â‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ,Ó ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ÌÂ˘ÈÈÏ-1998 

Ó ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙ÂˆÏÓ‰ ÌÂ˘ÈÈÏÂ-2003 ,ÏÈÚÏ Â‚ˆÂ‰˘. 

 ציינו נציגי היישובי� האמורי� כי ה� פעלו בהתא� לחלק מהנחיות 2011בתשובת� מספטמבר 
וא+ התריעו לפני , ככל שיכלו לעמוד בעלויות הכרוכות בכ#, איגודי הערי� כאשר אלו ניתנו

� שירותי הכבאות ומשרדי הממשלה על חוסר יכולת� הכלכלית לעמוד בכל דרישות איגודי הערי
נוס+ על כ# ציינו כי יש תחומי� שהטיפול בה� תלוי באישור� של גופי� אחרי� דוגמת . לכבאות

 .וכי ה� אינ� יכולי� לפעול באופ� עצמאי, ל"ג וקק"רט

ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÏÎ ÈÎ ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ ˙Â·Â˘˙Ó ‰ÏÂÚ „ÂÚ , È„¯˘ÓÂ ˙Â‡·Î‰ ˙Â·Èˆ� ˙Â·¯Ï
ÌÈÈË�ÂÂÏ¯‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ,˙ÂÙ¯˘ ˙ÚÈ�Ó ‡˘Â�˘ ÍÎÏ ÌÈÚ„ÂÓ ÂÈ‰ ˙Â¯ÚÈÏ ÌÈÎÂÓÒ‰ ÌÈ·Â˘ÈÈ· 

·¯ ÔÓÊ ‰Ê ÏÙÂËÓ Â��È‡Â Á�ÊÂÓ. 

 ˙ÂÓ‡Â˙Ó ˙ÂÏÂÚÙ ·ÈÈÁÓ˘ ‰ÚÈ�Ó‰ ÌÂÁ˙· ÏÂÙÈË‰ ˙Â·Î¯ÂÓ ˙‡ ˙Â˘È‚„Ó ÂÏ‡ ˙Â·Â˘˙
ÌÈÙÂ‚ ‰ÓÎ Ï˘ . ·Â˘ÈÈÏ ‰ÏÈ·ÂÓ‰ ¯ÚÈ Í¯„· ‰ÈÈÁÓˆ‰ ÏÂÏÈ„ Â‡ ıÈÁ Â˜ ˙Ó˜‰ Ï˘ÓÏ ÍÎ

 Ú˜¯˜· ˜ÈÊÁÓ‰ ÏÚ ÂÏËÂÈ˘ ¯˘Ù‡-˜˜ "Ë¯ Â‡ Ï" ‚-ÈÈ‰ ÏÚ Â‡  Ì‰È�˘ ÏÚ Â‡ Ï·Â‚‰ ·Â˘
„ÁÈ .ÂÏ‡ ÔÂ‚Î ÌÈ¯˜Ó· ,Ô�ÂÓÈÓÏÂ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÚÂˆÈ·Ï ˙ÂÈ¯Á‡· ÔÂ„Ï ÌÈ�Â˘‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÚ. 

 

 

 ג למניעת שרפות"פעולות רט

 � את רשות הגני� הלאומיי� ואת רשות שמורות הטבע לרשות אחת �1998ג איחד ב"חוק רט .1
וקבע כי היא אחראית לטפל בכל , שהיא תאגיד סטטוטורי הכפו+ לשר להגנת הסביבה, ג"רט

�מכוח חוק . להג� על ערכי הטבע והמורשת ולטפח אות�, ענייני שמורות הטבע והגני� הלאומיי
 . מיליו� דונ��6.3ג שטח כולל של כ"זה מנהלת רט

פקח על שמורות ג את האחריות לשטחי� שנמסרו לה וכ� הטיל עליה ל"ג הטיל על רט"חוק רט
הרי שמוטלות עליה חובות , ג היא המחזיקה בקרקע" בשטחי� בה� רט.לאומיי�הגני� הטבע וה

... המחזיק בכביש"שכאמור קובע כי , לרבות החובות לפי החוק למניעת שרפות בשדות, ישירות

__________________ 

„ÏÚ ˙ÂÁÂ בעניי� זה ראו . ג
 מבקר המדינה העיר בדבר חשיבות היערכות היישובי
 להגנה מפני האש  38
ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ , ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ·Â ÌÈ„Â‚È‡·)2003( ,119!116' עמ. 



 כשלי� ומסקנות, חדלי� מ
 2010 דצמבר 
השרפה בכרמל 

338 

�חייב לנקות� ולהחזיק� נקיי� , או הממונה על הטיפול בה�, או תעלות שבצדיה�, או צידיה
 ...".ו לבעורמצמחי� ומכל דבר אחר העלול להתלקח א

נית� לפצל לפעילות בשני תחומי� , כמחזיקה בשטחי השמורות והגני�, ג"את אחריות רט
�הראשו� הוא פעולות ארוכות טווח בהתא� למדיניות מניעת השרפות שקובעי� נציבות : עיקריי

לסלול דרכי ; ובכלל זה להחליט היכ� יש להקי� קווי חי', הכבאות או איגודי הערי� לכבאות
התחו� השני הוא פעולות שוטפות לתחזוקה . למק� צנרת כיבוי אש ומאגרי מי�; ה לכבאיותגיש

לגזו� ענפי� ולתחזק את דרכי , ובכלל זה לדלל את הצמחייה על הקרקע, של השטחי� שנמסרו לה
ג "על רט, בהיעדר הנחיות ברורות של נציבות הכבאות. הגישה המיועדות לכבאיות ואת קווי החי'

 נהלי� פנימיי� ולבסס� ה� על הידע המקצועי שצברה וה� על לקחי� שהיא עצמה היה לקבוע
 .הפיקה במסגרת תחקירי� פנימיי� שערכה בעקבות שרפות גדולות

הביקורת בדבר חלותו של החוק למניעת שרפות "ג כי " טענה רט2011בתשובתה מספטמבר 
 נעדרי בסיס חוקי �רו# טווח ובהמש# הטלת אחריות ה� לתחזוקה שוטפת וה� לתכנו� א, בשדות

תפקידיה וייעודה כפי , מניעת אש אינה נזכרת בי� מטרות הרשות"ג כי "עוד טענה רט". ומשפטי
יחד ע� . וזאת להבדיל מגופי� אשר זה ייעוד� וזה תפקיד�, שאלו מפורטי� בחוק גני� ושמורות

. בשטחי� שבאחריותהיובהר כי הרשות אינה מתנערת מחובתה לפיקוח , ולמע� הסר ספק, זאת
ובהתא� למדיניות , פיקוח זה נעשה מכוח חובתה החוקית לשמירת השטחי� הנתוני� לאחריותה

 ".נו+ ומורשת, המקצועית בדבר שמירת טבע

Ë¯ Ì‰·˘ ÌÈÁË˘· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"ÁË˘· ‰˜ÈÊÁÓ‰ ‡È‰ ‚ , ‰ÈÏÚ ˙ÏËÂÓ
ÁË˘· ¯Á‡ ˜ÈÊÁÓ ÏÎ ÂÓÎ ‰Ê ÁË˘ ÏÚ ‰‚‰Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ .ÂÚ ˙ÂÈÈ„Ó‰ ÈÎÓÒÓ ÈÎ ÔÈÂˆÈ „

Ë¯ Ï˘"‚ ,ÏÓ¯Î‰ ˜¯‡Ù ÏÂ‰ÈÏ ‰˙Â‡ ÌÈ˘Ó˘Ó˘ , ˜¯‡Ù‰ ÏÂ‰ÈÏ ‰˙ÂÈ¯Á‡˘ ÂÚ·˜
 Úˆ·Ï ‰ÈÏÚ˘ ‰ÚÈÓ ˙ÂÏÂÚÙ ˙ÏÏÂÎ)ÔÏ‰Ï Â‡¯.( 

2.  �כתבה חוקרת , ל"ג וקק" ולבקשת רט�1998 ו1989בעקבות השרפות שהתחוללו בשני
. 39) התכנית�להל� (ול בצמחיית הכרמל  תכנית בנושא הטיפ2004מהאוניברסיטה העברית בשנת 

 .והיא אמורה הייתה לפעול ליישומה בשטחי פארק הכרמל, ג אימצה את התכנית במלואה"רט

שחלק� יעילות ג� לצור# מניעת , התכנית פרטה פעולות רבות בדבר הטיפול בצמחיית הכרמל
י למנוע את גידול� הרב היער והסדרת רעייה כד�דילול תת, ובה� כריתת עצי� כאמור לעיל, שרפות

� �יודגש כי בניגוד להלי# כריתת העצי� . היער�שה� חלק משכבת תת, של הצמחי� הנמוכי
ג יכולה לבצע באופ� עצמאי בלי שתידרש לאישורו של " את יתר הפעולות רט�כמפורט בהמש# 

 .גור� חיצוני

ולא הובאה באופ� רשמי כי התכנית לא התקבלה על ידו , ציי� מר אמיתי, 2012בתשובתו מינואר 
 .לידיעתו

ÛÒ‡˘ „ÂÚÈ˙‰ ÔÓ ‰ÏÂÚ‰ ˙‡ ¯˙ÂÒ ¯ÂÓ‡‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ‰ˆÓÈ‡ ÂÈÙÏÂ
Ë¯"ÏÓ¯Î‰ ˜¯‡Ù ÈÁË˘ ÏÂ‰ÈÏ ¯˘‡· ‰˙ÂÈÈ„Ó ‡È‰Â ˙ÈÎ˙‰ ˙‡ ‰‡ÂÏÓ· ‚. 

__________________ 

קר� הכרמל לשיקו
 פארק "התכנית תוקצבה בידי . ל"ה אשכנזי זר שושנ"את התכנית כתבה וריכזה ד  39
וקידמה פעולות ,  בעקבות השרפה שאירעה באותו חודש בכרמל1989שהוקמה באוקטובר , "הכרמל

 ודוחות 1989!לרבות חוות הדעת המקצועיות שריכזה הוועדה שהוקמה ב, שעניינ� שיקו
 הכרמל
 .הקר� אינה פעילה עוד, במועד סיו
 הביקורת. שוני
 שליוו את הלי' שיקומו של הכרמל
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, ל הלכה למעשה את מרבית הגני� הלאומיי� בישראל" ניהלה קק�1998ג ב"עד הקמת רט .3
ג בהתא� "לאחר האיחוד הועברו השטחי� הללו לאחריות רט. הלאומי בפארק הכרמללרבות הג� 

ההסכ� לא כלל את הג� הלאומי בפארק הכרמל , ע� זאת. �2003להסכ� שנחת� בי� שני הגופי� ב
ל שבשמורת הטבע נקבע כגבול התוח� את "נחל מהר: ל הסדר אחר"ג וקק"שלגביו קבעו רט

ג ואילו "כ# שהשטח מצפו� לנחל הוא באחריות רט, גופי�הפעילות הסטטוטורית בי� שני ה
כמו כ� נקבע בפגישה נפרדת בי� . 40)דרו�� הסכ� צפו��להל� (ל "השטח מדרו� לו באחריות קק

ג כי התכנית תשמש בסיס לטיפול ביערות הנטועי� וביערות הטבעיי� בתחו� הג� "ל לרט"קק
 .הלאומי ושמורת הטבע בכרמל

, ג בשני התחומי� העיקריי� של מניעת שרפות"ק את סדרי טיפולה של רטמשרד מבקר המדינה בד
וכ� , פריצת דרכי אש וכדומה, שה� כאמור פעולות ארוכות טווח שעניינ� תכנו� והקמת קווי חי'

 :להל� מובאי� ממצאי הבדיקה. פעולות שוטפות לצרכי תחזוקת השטח דוגמת דילול הצמחייה

 

 

 תקצוב�תכנו� פעולות למניעת שרפות ו

ג לעשות בתחו� מניעת השרפות צריכות להשתק+ בתכנית העבודה שלה "הפעולות שעל רט
�זאת מאחר שהתקציב השנתי ותכניות העבודה צריכי� לשק+ את , ולקבל ביטוי תקציבי הול

היה על , נוכח כל אלו. את יעדיו ואת סדר העדיפויות שעל פיו מתנהל הארגו�, מדיניות הארגו�
עדי� מדידי� בתחו� זה ולתכנ� בהתא� את פעולותיה מתו# ראייה כוללת שתביא ג להציב י"רט

�יער לכל �כמותי את דילול שכבת תת�כ# למשל היה עליה להציב כיעד תחזוקתי. להשגת היעדי
�ג לקבוע את האמצעי� הדרושי� ולאמוד "לש� כ# היה על רט. הפחות בקווי חי' ולאור# דרכי

�היה על , כגו� סלילת דרכי� והקמת קווי חי',  אמצעי� למניעת אשבכל הנוגע להקמת. את עלות
 .ג לקבוע יעדי� בתחו� זה לכל שטח שבאחריותה ולתת לכ# ביטוי בתקציבה"רט

Ë¯ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰"˙ÂÙ¯˘ ˙ÚÈÓÏ ÌÈÙÒÎ ‰˙ˆ˜‰ ‡Ï ‚ , ˙Ó˜‰Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â
ÌÈÈÊÈÙ‰ ÌÈÚˆÓ‡‰ , ÌÈÎ¯„ ˙ˆÈ¯ÙÂ ıÈÁ ÈÂÂ˜ ˙Ó‚Â„)Í˘Ó‰· ËÂ¯ÈÙ Â‡¯ ( ‰˜ÂÊÁ˙‰Â

˙ÙËÂ˘‰41 .·¯‰ ‰È˙ÂÈÎ˙·˘ Û‡ ˙‡Ê-Ë¯ ‰Ú·˜ ˙ÂÈ˙˘" ˙¯·‚‰ ‡Â‰ ‰È„ÚÈÓ „Á‡ ÈÎ ‚
˙Â¯ÂÓ˘· ˙ÂÙ¯˘ ˙ÚÈÓÏ ıÓ‡Ó‰ ,ÌÈÁÂ˙Ù‰ ÌÈÁË˘·Â ÌÈ‚·. 

 

__________________ 

 .ובה
 יער ניר עציו�, ל תמשי' לנהל
"אשר הוחלט כי קק, ל"למעט כמה שטחי
 מצפו� לנחל מהר  40

מכירת גזעי , כריתת עצי
 במסגרת משק סגור: דוגמת, למעט פעולות אקראיות שנעשו בהקשר זה  41
שנרכש לצור' טיפול נוס* בצמחייה , ת טרקטורהעצי
 שנכרתו ושימוש בכספי המכירה לצור' רכיש

 .שבאותו שטח
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 פעולות מניעה ארוכות טווח

 הקמת קווי חי�

אשר , יש ליצור מערכת של שטחי� וקווי� הקוטעי� את רציפותו, כדי להג� על יער מפני שרפה
קווי החי' מסייעי� להאטת ).  קווי חי'�להל� (מועטה , היינו הצמחייה, ות חומרי הדלק שבה�כמ

ולעתי� א+ , קצב התפשטותה של השרפה בתו# היער עצמו וממנו אל היישובי� הסמוכי� לו
נית� לשלב את קווי החי' בדרכי גישה לכבאיות שיאפשרו לכוחות הכיבוי . מצליחי� לבלמה

ודרכי� אלו עשויות א+ לספק הגנה ומילוט לשוהי� ביער , ה בבטחה יחסיתלהגיע למקו� השרפ
, החוק למניעת שרפות בשדות קובע כי בהתא� לדרישת מפקח. או לדיירי היישובי� הממוקמי� בו

 .42יש להתקי� קווי חי' ברוחב שלא יעלה על עשרה מטר

, ניעת שרפות בשדותעקב היותה מחזיקה בשטח ובהתא� לחוק למ, ג נדרשה לפעול בנושא"רט
ובו קבעה בי� , ) נוהל מניעת שרפות�להל� " (נוהל מניעת שריפות" גיבשה 2007ואכ� בשנת 

ריסוס קווי חי' , ובה� בניית קווי חי', השאר כי בכל שמורה וג� לאומי יבוצעו כמה פעולות
� .ופריצת דרכי

היה עליה .  בפארק הכרמלובכלל זה, ג לערו# סקר בשטחיה"כדי לייש� את החלטותיה היה על רט
התשתיות ; )רכס או מישור(הטופוגרפיה : למפות את מאפייני האזור בהתייחסה להיבטי� האלה

 �דוגמת דרכי יער (הקיימות באזור שיגבירו את יעילות� של קווי החי' או שיוזילו את הקמת
שרפות באזור זה היסטוריית ה; )מקורות מי� וקווי חשמל, אזורי נופש, כבישי� סלולי�, קיימות

, למשל(סוג קווי החי' שייבנו : בהתא� לכ# היה עליה לקבוע הוראות בתחומי� האלה. ועצמת�
�ראו (סוג הצמחייה שיש לטעת בה� והפעולות הנדרשות לתחזוקת� ; רוחב�; )קווי חי' מוצלי

 ).להל�

Ë¯ ÈÎ ‡ˆÓ ‡Ï"¯„Î ıÈÁ ÈÂÂ˜ ÂÎÂ˙ ÈÎ ‡ˆÓ ‡ÏÂ ÏÓ¯Î‰ ˜¯‡Ù Ï˘ ¯˜Ò ‰Î¯Ú ‚˘ .
Ë¯ ‰˘˜È· ˜¯‡Ù‰ ¯ÂÊ‡· ÌÈ¯ÂÙÒ ˙ÂÓÂ˜Ó· ÈÎ ‡ˆÓ ÌÓ‡"˙Â¯ÚÈ‰ „È˜ÙÓ ¯Â˘È‡ ‚43 

ıÈÁ ÈÂÂ˜ ¯ÂˆÈÏ È„Î ÌÈˆÚ ˙Â¯ÎÏ ,˙ÂÈ˙„Â˜ ˙ÂÏÂÚÙ· ‰È‰ ¯·Â„Ó ÌÏÂ‡. 

 

 פריצת דרכי יער

ויש לה� שני תפקידי� , דרכי יער ה� בדר# כלל דרכי עפר שיכולות להשתלב בקווי החי' .1
�דר# מילוט לשוהי� באזור , ובעת שרפה;  נו+ המשמשת את המטיילי�דר#, בעת שגרה: עיקריי

לאור תפקיד� החשוב בעת שרפה יש לקבוע עקרונות לתכנו� . ודר# מעבר לכבאיות וכוחות חילו'
ומהו מרחקה מצדי , מידת צפיפותה, ובכלל זה להגדיר אילו סוגי צמחייה מותרי� בה�, דרכי יער
נוס+ על כ# נדרשי� האחראי� בשטח . י התחזוקה של דרכי� אלוכ� יש להגדיר את סדר. דר# היער

__________________ 

 . לחוק למניעת שרפות בשדות6סעי*   42
) אכרזה על אילנות מוגני
(אי� לכרות עצי
 מוגני
 על פי צווי היערות , 1926, על פי פקודת היערות  43

 היתר מפקיד  ללא קבלת1965!ה"תשכ, לחוק התכנו� והבנייה) א(ג83ועצי
 בוגרי
 כהגדרת
 בסעי* 
שר החקלאות הסמי' כמה , נוס* על כ'.  פקיד הממונה על ידי שר החקלאות!היערות הממשלתי 

 ).ראו פירוט נוס* בהמש'(ל לשמש כפקידי יערות "מעובדי קק
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כדי שבעת שרפה דרכי� אלה יהיו בטוחות , היער ובעצי� הסמוכי� לדרכי היער�לטפל בשכבת תת
 .ככל האפשר ויאפשרו לשוהי� באזור להימלט בבטחה יחסית ולכבאיות לפעול בבטיחות

˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÈÎ ‡ˆÓ ,‰ ˙Â·Èˆ ‰Ú·˜ Ì¯Ë ÂÏ‡Î ÌÈÎ¯„ ÔÂÎ˙Ï ÌÈÏÏÎ ˙Â‡·Î
Ë¯ ˙‡ ‰˙Á‰ ‡ÏÂ"˜˜ ˙‡ Â‡ ‚"‰Ê ÔÈÈÚ· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï Ï .Ë¯" ÈÎ ‰ÚË ‰„ˆÓ ‚

˙ÈÎ˙‰ ˙Â˜ÒÓ ˙‡ ‰ˆÓÈ‡ ‡È‰ , ÏÓ¯Î‰ ˜¯‡Ù ¯ÂÊ‡Ï È‡¯Á‡‰ ˙Â¯ÚÈ‰ „È˜Ù ‰˙ÚËÏ Í‡
˙ÈÎ˙‰ ÈÙÏ ‰˘·È‚˘ ÌÈˆÚ‰ ˙˙È¯Î ˙ÈÎ˙ ˙‡ Ì˘ÈÈÏ ‰Ï ¯˘È‡ ‡Ï. 

מ של דרכי� " ק�1,200בכרמל יש כ,  כפי שנמסרו לצוות הביקורת,ג"לדברי נציגי רט .2
אול� בפגישה של צוות הביקורת ע� נציגי איגוד ערי� . מסודרות ואי� צור# לפרו' דרכי� נוספות

 ה� ציינו כי חלק מאזורי פארק הכרמל אינ� נגישי� וכי , חיפה לאחר אירועי השרפה בכרמל

כ# למשל אי� אפשרות להגיע להר שוק+ מאזור . שרפהאפשר להגיע אליה� ישירות בשעת �אי
 .אלא רק מאזור בית אור�, כרמל ומאזור עספייא�דאליית אל

Ë¯ Ï˘ È˙˘‰ ÁÂ„· ÈÎ ÔÈÂˆÈ „ÂÚ" ˙˘Ï ‚2000·˙Î " : ˙ÂÏÂ„‚‰ ˙ÂÙÈ¯˘‰ ˙Â·˜Ú·
ÏÓ¯Î· ˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈ˘· ÂÈ‰˘ , Ï˘ Í¯Â‡· ˘‡ ÈÂ·ÈÎ ·Î¯Ï ¯·ÚÓÂ ‰˘È‚ ÈÎ¯„ Â¯ÙÂ˘25 

˜"Ó .ÂÓÂÒ˜˜‰ ÌÚ ÛÂ˙È˘· ‰ˆÈ¯ÙÏ ÌÈÎ¯„ ‰ÂÓ˘ "Ï ." ·˙Î· ‰Ù ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÂˆ˘ Û‡
Ë¯Ï"‚ ,Âˆ¯Ù ÔÎ‡ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ÌÈÎ¯„‰ ‰ÂÓ˘˘ ÍÎ ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ ‰ÁÏ˘ ‡Ï ‡È‰. 

Ë¯˘ Û‡ ÈÎ ‰ÏÂÚ ¯ÂÓ‡‰ ÏÎÓ"ÌÈÎ¯„ ÈÂÙÈÓ· Í¯Âˆ‰Â ıÈÁ ÈÂÂ˜ ˙¯ÈˆÈ ˙Â·È˘Á· ‰¯ÈÎÓ ‚ ,
Á˙· Í¯Âˆ‰Â Ô˙Ó˜‰Â ˙Â˘„Á ÌÈÎ¯„· Í¯Âˆ‰ ˙ÈÁ·ÌÈÎ¯„‰ ˙˜ÂÊ , ‰˙˘Ú ‡È‰ ÏÚÂÙ·

ÂÏÏ‰ ÌÈ‡˘Â· „·Ï· ˙ÂËÚÓ ˙ÂÏÂÚÙ. 

לעתי� מיקומ� של קווי החי' ושל דרכי היער עשוי להיקבע במקו� שהאחריות עליו נחלקת  .3
דהיינו אפשר שהאחריות לביצוע קו החי' תוטל על המחזיק , בי� כמה גופי� המחזיקי� בקרקע

במקרה זה על גופי� אלה . ב הגובל או על שניה� יחדיו או על היישו�ג "ל או רט" קק�בקרקע 
ובהמש# עליה� להכריע א+ בדבר , להכריע בדבר חלוקת עלויות הקמת קווי החי' ודרכי היער

� .עלויות תחזוקת

 Ï˘ Ì˙˜ÂÊÁ˙ÏÂ Ì˙Ó˜‰Ï ˙ÂÈÂÏÚ‰ ˙˜ÂÏÁÏ ÔÂ‚Ó Ú·˜ ‡Ï Ì¯Â‚ ÌÂ˘ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
ıÈÁ‰ ÈÂÂ˜ .‰˙ÈÈ‰ ¯·„‰ ˙‡ˆÂ˙ ,¯ ÌÈÓÚÙ˙Â· , ·Èˆ˜˙ ˙ÂÈÓÊ ÈÙÏ ÂÏÏÒ ıÈÁ ÈÂÂ˜˘

Ë¯ È„È· ‰˙ÈÈ‰˘"˜˜ Â‡ ‚"Ï ,Í¯Âˆ‰ ÈÙÏ ‡ÏÂ .˜˜ ‰‡ÈˆÂ‰ Ï˘ÓÏ ÍÎ" ˙¯ÈˆÈÏ Ê¯ÎÓ Ï
 ¯·Ó·Â· ÔÂÈˆÚ ¯È ÈÙÂ˙È˘‰ ·˘ÂÓ‰ ·È·Ò ÌÈÓ˜ÂÓÓ‰ ‰È˙Â¯ÚÈ· ıÈÁ ÈÂÂ˜2010 , ˘„ÂÁÎ

‰Ù¯˘‰ ıÂ¯Ù ÈÙÏ. 

 

 מניעת שרפות על ידי כריתת עצי�

א# כאשר האש ,  אפשר לכבות בקלות יחסית שרפה שלהבותיה נמוכותג היא כי"תפיסתה של רט
�, לפיכ#. קשה מאוד לכבותה עד כדי אבד� שליטה באש, מטפסת לגובה ומתפשטת לצמרות העצי

ג רואה "רט. הכלי היעיל ביותר למניעת שרפות הוא דילול כמות העצי� על ידי כריתת�, לגישתה
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�פעולה המסייעת להגדלת המגוו� הביולוגי ,  המוצלי�בכריתת עצי� ג� אמצעי לצמצו� השטחי
 .ולהתפתחותו

1. "È ˙ Ï ˘ Ó Ó ‰  ˙ Â ¯ Ú È ‰  „ È ˜ Ù "˙ Â ‡ Ï ˜ Á ‰  „ ¯ ˘ Ó · ,  פקודת היערות:˘
והשר , לרבות כריתת עצי�, מסדירה את הפעולות הקשורות בייעור)  פקודת היערות�להל�  (1926

 עצי� מוגני� ועצי� בוגרי� הפקודה קובעת כי אי� לכרות. הממונה על יישומה הוא שר החקלאות
 פקיד שממנה שר החקלאות ומקנה לו סמכויות �ללא קבלת היתר מפקיד היערות הממשלתי 

 .פיקוח ואכיפה בנושא כריתת עצי�, רישוי

ל את ביצוע "ולפיה הפקידה המדינה בידי קק, ל לבי� מדינת ישראל" נחתמה אמנה בי� קק�1961ב
ועל כ� היו , ל לפקיד היערות"את מנהל אג+ הייעור בקקשר החקלאות מינה . מדיניות הייעור

ג� אלו שפעלו מטעמו של מנהל אג+ הייעור . הפיקוח והאכיפה ביערות, בסמכותו נושאי הרישוי
צוי� , אשר בח� את סדרי הטיפול ביער בישראל, 2004בדוח מבקר המדינה משנת . ל"היו עובדי קק
אשר אמור להנחות , 44ד היערות הממשלתי במשרדו מינה שר החקלאות את פקי2001כי רק בשנת 

�ששאר , פקיד היערות הממשלתי הוא פקיד היערות הראשי, כלומר. את פקידי היערות האחרי
 .45פקידי היערות המוסמכי� כפופי� לו

כדי שהפקידי� יוכלו לבחו� את . כריתת עצי� מותנית באישור� של פקידי היערות, כאמור
�מגישי הבקשות לנמק את בקשותיה� ואילו על פקיד היערות על , הבקשות המוגשות לה

, בי� היתר. שלפיה יוכל כל פקיד יערות לבחו� את הבקשות, הממשלתי מוטל לגבש מדיניות
כריתת עצי� עשויה להיות מוצדקת כאשר ה� נמצאי� בקווי חי' ומסכני� יישוב או כביש המצוי 

� .קבע מדיניות בכל הנוגע לקווי חי'מכא� החשיבות שפקיד היערות הממשלתי י. בקרבת

 ˙ÂÈÈ„ÓÂ ˙ÂÂ¯˜Ú È˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯ÚÈ‰ „È˜Ù ˘·È‚ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÈÎ ‡ˆÓ
ÌÈˆÚ ˙˙È¯Î ¯·„· ‰„ÈÁ‡ , ÌÈÂ˘ ÌÈÙÂ‚ Ï˘ ˙Â˘˜·‰ ˙ÈÁ·Ï ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ˙ÚÈ·˜ ˙Â·¯Ï

˙ÂÙ¯˘ ˙ÚÈÓ Í¯ÂˆÏ ÌÈˆÚ ˙˙È¯ÎÏ .˜˜ ÌÚËÓ ˙Â¯ÚÈ‰ È„È˜ÙÏ ÁÈ‰ ‡Â‰ ÏÚÂÙ·" Ï
ÈÏÁ‰ÏÌ‰Ï ‰˘‚Â‰˘ ‰˘˜· ÏÎ· ˙È˙„Â˜ Ë , Ï˘ Í¯Âˆ· Â˜ÓÂ˘ ˙Â˘˜·· Ì‚ ‰Ê ÏÏÎ·Â

˙ÂÙ¯˘ ˙ÚÈÓ. 

ל שתאפשר לו "ראוי היה שפקיד היערות הממשלתי יקיי� בקרה על עבודת פקידי היערות קק
 .לעמוד על הסיבות לבקשות ועל אופ� קבלת ההחלטות בעניינ�

ÏÚ Á˜ÈÙ ‡Ï È˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯ÚÈ‰ „È˜Ù ÈÎ ‡ˆÓ ˙‡Ê ÌÚ¯ÂÓ‡Î ˙Â¯ÚÈ‰ È„È˜Ù ˙„Â·Ú  . 

 ‰Ê ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ50ÌÈˆÚ ˙˙È¯ÎÏ ‰„ÈÁ‡ ˙ÂÈÈ„Ó ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó Ú·˜ ‡Ï ‰˘  ,
˙ÂÙ¯˘ ˙ÚÈÓ ÈÎ¯ÂˆÏ ÌÈˆÚ ˙˙È¯ÎÏ Ú‚Â‰ ÏÎ· „ÂÁÈÈ·. 

ציי� כי במועד סיו� הביקורת הוא שוקד יחד ע� גופי� , 2011בתשובתו מספטמבר , משרד החקלאות
�על גיבוש נהלי� מוסכמי� ומוגדרי� ליצירה , והמשרד להגנת הסביבהג "רט, ל"לרבות קק, שוני

 � ).וכ� לצדי דרכי� ובתוככי היערות, מסביב ליישוב ובתוכו(וניהול אזורי חי' במתווי� שוני

__________________ 

 .626�631' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„54 ·)2004 , ראו מבקר המדינה  44

תל , חיפה, ירושלי�: המקומיות האלהשישה מנהלי אגפי� מהרשויות ; ל"שמונה מנהלי אזורי� בקק  45
 .ג" שלושה מעובדי רט2011החל בפברואר ; רמת ג$ ופתח תקווה, רחובות, אביב
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, בכל הנוגע לכריתת עצי�, כ#. ל"שר החקלאות מינה לתפקיד פקידי יערות כמה מעובדי קק .2
רשאית לפעול עצמאית בשטחיה אלא נדרשה לקבל את אישור ג " לא הייתה רט2011עד פברואר 

עת הסדיר משרד החקלאות את נוהל העבודה של , 2008משנת . ל"פקיד היערות האזורי של קק
ל "אפשר להגיש ערר על החלטת פקיד היערות האזורי לפני ראש אג+ ייעור בקק, פקיד היערות

לו אפשר להגיש ערר לפני פקיד היערות וג� על החלטתו ש, ל"המשמש פקיד יערות ארצי של קק
 .הממשלתי שבמשרד החקלאות

 נקבע בדיוני� שוני� שהתקיימו במחוז הצפו� ובמרחב 2006מ� האסמכתאות עולה כי מאז שנת 
ל "ג� נציגי קק. ל"ג כי יש להכי� תכנית עבודה מסודרת לכריתת עצי� בתיאו� ע� קק"הכרמל ברט

, קשותיה� לכריתת עצי� יוצגו במתכונת של תכנית שנתיתג באותה שנה וביקשו כי ב"פנו לרט
, המפרטת את סוג הטיפול הדרוש בכל חלקה וכוללת סימו� מוקד� של החלקות המיועדות לטיפול

 .כדרישת פקיד היערות הממשלתי

Ë¯ ÈÎ ‡ˆÓ" ¯·Óˆ„· ˜¯ ÏÓ¯Î‰ ˜¯‡Ù· ÌÈˆÚ ˙˙È¯ÎÏ ‰„Â·Ú ˙ÈÎ˙ ‰˘È‚‰ ‚2007 ,
˘ ˘ÓÁ ÈÙ ÏÚ Ò¯Ù ‰ÓÂ˘ÈÈÂ ÌÈ) ÔÏ‰Ï-˘ÓÁ ˙ÈÎ˙ -˙È˙˘( , ‰˘‚Â‰ ÂÊ ˙ÈÎ˙ Í‡

È˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯ÚÈ‰ „È˜Ù ˘¯„˘ ˙ÂÎ˙ÓÏ Ì‡˙‰· ‡Ï˘ . ¯·ÂË˜Â‡· ˜¯2009Ë¯ ‰˘È‚‰ " ‚
˙˘¯„‰ ˙ÂÎ˙ÓÏ Ì‡˙‰· ‰„Â·Ú ˙ÈÎ˙ , È˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯ÚÈ‰ „È˜Ù È„È ÏÚ ‰¯˘Â‡ ‡È‰Â

 ÈÂÈ·2010 .˙‡Ê ÌÚ ,˙ÂÈÁ‰· ‰„ÓÚ ‰„Â·Ú‰ ˙ÈÎ˙ Ï˘ ‰˘‚‰‰ ˙¯Âˆ˘ Ì‚‰ „È˜Ù 
˜˜ Ï˘ ˙Â¯ÚÈ‰"Ï ,Ë¯" ˙Â¯ÎÏ ‰˘˜È· ‡È‰ ¯Â˜Ó·˘ ÌÈˆÚ‰ ÔÓ ˜ÏÁ ‰ÓÓ ‰ËÈÓ˘‰ ‚

ıÈÁ Â˜ ÌÈ˜‰Ï ‰Î˙ ‡È‰ Â·˘ ¯ÂÊ‡· ÂÈ‰˘Â. 

ג בפארק הכרמל קבלו לפני צוות הביקורת על כ# שפקיד היערות האזורי לא אישר את "נציגי רט
�שנתית שלה� ובכלל זה ובכ# מנע מה� לייש� את תכנית העבודה ה, בקשותיה� לכריתת עצי

מה ג� שה� מודעי� לעובדה שהדילול בפארק הכרמל חלקי בלבד , לבצע פעולות למניעת שרפות
ה� , ובפרט פקיד היערות האזורי, ל"בפגישות של צוות הביקורת ע� נציגי קק, מנגד. ואיננו מספק

 .גהבדר# כלל בהדר, ג לכריתת עצי� אושרו"שללו טענה זו וציינו כי כל בקשות רט

ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ˙Â¯ÓÏ ,Ë¯˘ Û‡Â" Ï˘ ˙Â¯ÚÈ‰ „È˜Ù ˙ÂËÏÁ‰ ÏÚ ¯¯Ú ˘È‚‰Ï ‰ÏÂÎÈ ‰˙ÈÈ‰ ‚
˜˜"Ï ,Ë¯ ÈÎ ‡ˆÓ ‡Ï"ÂÈ˙ÂËÏÁ‰ ÏÚ ¯¯Ú ‰˘È‚‰ ‚ , ˙Â¯ÚÈ‰ „È˜Ù Ï˘ ÂÈÏ‰Ó ÈÙÏ Ì‡

˜˜· È¯ÂÊ‡‰"˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó· È˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯ÚÈ‰ „È˜Ù ÈÙÏ Ì‡Â Ï. 

‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ ,¯‡Ù· ÌÈˆÚ‰ ˙˙È¯Î ÌÈ˘ ˘ÓÁÎ Í˘Ó· ÈÎÏÓ¯Î‰ ˜ , ÈÚˆÓ‡ ¯ÂÓ‡Î ‰È‰˘
˙ÂÙ¯˘ ˙ÚÈÓÏ ,˙È¯ÚÊÓ ‰˙ÈÈ‰ , ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ ¯„ÚÈ‰ Ï˘ ˙ÂÈÚ· ·˜Ú ¯‡˘‰ ÔÈ·

˜˜"Ë¯Ï Ï"‚ ,Ë¯· ÌÈÎÂÓ ÌÈ‚¯„ ÔÈ· ˙˜ÂÏÁÓ· ‡Ë·˙‰˘" ¯ÂÊ‡ Ï˘ ˙Â¯ÚÈ‰ „È˜Ù ÏÂÓ ‚
˜˜ ÌÚËÓ ÏÓ¯Î‰"Ï ,È˘ÓÓ ÔÂ¯˙Ù ‰Ï ‡ˆÓ ‡Ï˘ .‰ÈÈ˘Ú‰ ¯„ÚÈ‰ , ¯„ÚÈ‰ ÌÈÓÚÙÂ

˙Â˜ÂÏÁÓ· ‰Ú¯Î‰‰ÂÏÚ˘  ,Ë¯ ‰„ÓÚ ÏÓ¯Î· ‰Ù¯˘‰ „ÚÂÓ·˘ ÍÎÏ Â‡È·‰" Â·˘ ·ˆÓ· ‚
ıÈÁ ÈÂÂ˜ ˙Ó˜‰Â ¯ÚÈ‰ ÏÂÏÈ„ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÂÙ¯˘ ˙ÚÈÓÏ ‰È˙ÂÈÎ˙Ó ¯ÎÈ ˜ÏÁ ‰ÚˆÈ· ‡Ï .

Ë¯· ÏÂ‰È‰ È‚¯„ ÏÎ˘ Û‡"‚ ,ÎÓ Ì˘‡¯·Â"Ë¯ Ï"‰¯ÂÓ‡‰ ‰ÙÂ˜˙· ‚ ,È˙ÈÓ‡ ÈÏ‡ ¯Ó ,
Ù· ˙ÂÙ¯˘ ÚÂÓÏ ˙ÏÂÎÈ‰ ÏÚ ‰È˙ÂÚÙ˘‰ÏÂ ‰ÈÚ·Ï ÌÈÚ„ÂÓ ÂÈ‰ÏÓ¯Î‰ ˜¯‡ , Â‡ˆÓ ‡Ï

 ‰·È·Ò‰ ˙‚‰Ï ¯˘‰ ÈÙÏ ‡˘Â‰ ˙‡ ÂÏÚ‰ Ì‰˘ ÍÎÏ ˙Â‡˙ÎÓÒ‡- ‰ÂÓÓ‰ 
Ë¯ ÏÚ ÈÏ‡È¯ËÒÈÈÓ‰"‚ .Ë¯˘ ÌÈ„ÚÈ‰ ˙‚˘‰· È˙ÈÓ‡ ¯Ó Ï˘Î ÍÎ·"‚ ,Â˙Â˘‡¯· , ‰Ú·˜

‰ÓˆÚÏ . 
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ג את גרסתה להשתלשלות האירועי� וציינה כי עד שלהי "הציגה רט, 2011בתשובתה מספטמבר 
יימה בפארק הכרמל משטר דילול עצי� כהלכה על פי היתרי� שהעניק לה פקיד  היא ק2006שנת 

ל לפעול בשטח פארק הכרמל "במועד זה שבה קק. היערות הממשלתי שבמשרד החקלאות
הוגבלו היתרי , ל והסמכת עובדיה כפקידי יערות"ג ע� שובה של קק"ולדברי רט, בפעילות מלאה

 .כריתת העצי� וניתנו במשורה

לפיה לא עשתה הרשות , הצגת מהל# הדברי� כפי שהובאה בביקורת"ג כי לדעתה "ה רטעוד ציינ
אינו עולה בקנה אחד ע� פעולותיה האינטנסיביות ... די על מנת לקד� את נושאי היתרי הכריתות

לי המשרדי� "כולל דרגי מנכ, הסוגיה עלתה לדיו� בכל הדרגי�; של הרשות הלכה למעשה
ג הוסיפה כי בעקבות בקשתה הסמי# שר החקלאות שלושה "רט...". תהרלוונטיי� ושרי החקלאו

 .2011מעובדיה כפקידי יערות בשנת 

, לרבות האפשרות להגיש ערר על החלטתו, משרד החקלאות הסדיר את נוהל עבודת פקיד היערות
 .2006ל החלו רק בשלהי שנת "ג בתשובתה כי הקשיי� מול קק"א# מנגד ציינה רט, 2008רק בשנת 

 .ג ללא מענה"שבפועל מדובר בתקופה של שנתיי� שבה נותרה רט, כא�מ

ג כלי ערר היא הייתה יכולה להשתמש בו לצור# קידו� תכניותיה לדילול שטחי "משהוענק לרט
 .פארק הכרמל

לתלות את העובדה , בשו� פני�, ג אינה יכולה"רט"כי , 2011ל השיבה בספטמבר "קק, מנגד
בשל היעדר שיתו+ , בשטחי היער בכרמל שבאחריותה,  של עצי�שביצעה כריתה מזערית בלבד

לא דחתה א+ בקשה "ל כי היא "עוד ציינה קק". ל או בהיעדר רישיונות כריתה"פעולה ע� הקק
כל בקשות הכריתה שהוגשו על . ההיפ#. לדילול וכריתת עצי� בכרמל, ג הגישה על פי די�"שהרט

ג ג� לא פנתה בזמ� אמת לערעור בפני משרד "טהר... בכל מקרה... ג כדי� אושרו"ידי הרט
 ".דבר שהיה ביכולתה לעשות לו סברה שבקשותיה נדחו, או לפקיד היערות הארצי/החקלאות ו

‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ë¯ È„·ÂÚ Ï˘ Ì˙ÎÓÒ‰ „Ú"˙Â¯ÚÈ È„È˜ÙÎ ‚ ,Ë¯ ÏÚ ‰È‰" ‚
‰Ï ˜ÚÂ‰˘ È˜ÂÁ ÈÏÎ ÏÎ· ¯ÊÚÈ‰Ï ,Ï ¯¯Ú‰ ˙˘‚‰ ÍÈÏ‰ ˙‡ ˙ÂˆÓÏ Ë¯Ù·Â „È˜Ù ÈÙ

˙Â¯ÚÈ‰. 

 

 

 תחזוקה שוטפת: פעולות מניעה

 תחזוקת קווי חי� ודרכי יער

יש לתחזק� באופ� רצי+ ובעיקר לפנות מה� , כדי שתישמר יעילות� של קווי החי' למניעת שרפות
כאשר קו החי' משולב . צמחייה חדשה באמצעות רעייה או באמצעות ריסוס חומר מונע נביטה

פינוי סלעי� ומכשולי� , לת ג� שיקו� העפר שנסח+ לאחר עונת הגשמי�התחזוקה כול, בדר# יער
ג עצמה "רט. והרמת נו+ העצי� שמצדי הדר# באמצעות גיזו� ענפי� נמוכי�, אחרי� מהדר#

�לעודד רעייה , קבעה בנוהל מניעת שרפות כי יש לרסס את אזור קווי החי' בחומרי� קוטלי עשבי
 .ולבצע גיזו� גבוה של העצי� באזור
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Ë¯ ÈÎ ‡ˆÓ ÌÏÂ‡" ÏÓ¯Î‰ ˜¯‡Ù ¯ÂÊ‡· ıÈÁ‰ ÈÂÂ˜ ˙‡ ÛÈˆ¯ ÔÙÂ‡· ˜ÊÁ˙Ï ‰ÏÚÙ ‡Ï ‚
˙˜ÙÒÓ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ‰Ê ÌÂÁ˙· ‰˙ÂÏÈÚÙ ÈÎÂ ; ˙ÂÂˆ ÈÙÏ ÂÚË ‰ÙÈÁ ÌÈ¯Ú „Â‚È‡ È‚Èˆ

ÌÈ˘ Í˘Ó· ÈÎ ˙¯Â˜È·‰ ,ÏÓ¯Î‰ ˜¯‡Ù· ˙ÂÙ¯˘ ÈÚÂ¯È‡ ¯Á‡Ï ,È‡ ‡˘Â ‰ÏÂÚ- ˙Â¯È˘Î
ÏÓ¯Î· ÌÈÎ¯„‰ .ÙÏ ÂÚÈ¯˙‰ Ì‰ Ì˙ÚËÏË¯ È" ÌÈÎ¯„· ¯Â·ÚÏ ˙ÂÏÂÎÈ ÔÈ‡ ˙ÂÈ‡·Î ÈÎ ‚

Û¯ÂÁ‰ ˙ÂÚ ÌÂ˙· ÂÏÙÂË ‡Ï˘ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏÂ˘ÎÓÂ ˙Â¯Â· ˙‡ÙÓ ÂÏ‡ , ˙·¯˜ ˙‡ÙÓ
ÌÈˆÚ‰ ˙Â¯Óˆ ˙‡ÙÓÂ ÌÈÎ¯„Ï ‰ÈÈÁÓˆ‰ , ÂÏ‡ ÌÈ¯ÂÊ‡· ¯Â·ÚÏ ˙ÂÏÂÎÈ ‡Ï ˙ÂÈ‡·Î˘ ÍÎ

Ô‚‚ ÏÚ ‡ˆÓ‰ „ÂÈˆ‰˘ ÈÏ·Ó ,ÌÏÂÒ ˙Ó‚Â„ ,Ú‚ÙÈÈ. 

Ë¯ ÌÓ‡" ÈÓÈÙ ¯È˜Á˙· ‰ÈÈˆ ‚· ‰ÏÂ„‚‰ ‰Ù¯˘‰ ÈÁ˜Ï ˙Â·˜Ú· ÈÎ ‰Î¯Ú˘-1989 , ‡È‰
ÂÏ‡ ÌÈÎ¯„ ˙˜ÂÊÁ˙ Ï˘Â ˘‡ ÈÎ¯„ Ï˘ ˙Î¯ÚÓ ‰ÓÈÏ˘‰ , ÈÎ ‡ˆÓ ¯ÂÓ‡Ï „Â‚È· Í‡

‰Î¯Ú˘ ÌÈÂ˘ ÌÈ¯È˜Á˙· ,ÏÓ¯Î· ‰Ù¯˘‰ ˙Â·˜Ú· Í¯Ú˘ ¯È˜Á˙‰ ˙Â·¯Ï , ÈÎ ‰ÈÈˆ ‡È‰
„‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ‰„Â·Ú ˙ÈÎ˙ ÔÈÎ‰Ï Í¯Âˆ ˘È ÈÎÂ ¯ÒÁ· ‰˙˜Ï ıÈÁ‰ ÈÂÂ˜ ˙˜ÂÊÁ˙ ÌÈÎ¯

ÏÓ¯Î·. 

Ë¯ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ"ıÈÁ ÈÂÂ˜ ˙˜ÂÊÁ˙ Í¯ÂˆÏ ˙ÂÏÂÚÙ ÌÓ‡ ‰Ë˜ ‚ , ˙ÂÈ˜ÏÁ ÂÈ‰ Ô‰ Í‡
ÌÈ„ÚÈ ‰·ÈˆÓ‰ ˙ÏÏÂÎ ˙ÈÎ˙Ó Â¯Ê‚ ‡ÏÂ ˙ÂÈÏÏÎÂ .È‡ ÍÎÈÙÏ- ÂÏ‡ ˙ÂÏÂÚÙÓ „ÂÓÏÏ ¯˘Ù‡

˙Â˘Â¯„‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ¯‡˘Ï ‰‡ÂÂ˘‰· ÔÙ˜È‰ ÏÚ ÔÎÂ ˙ÂÙ¯˘ ˙ÚÈÓÏ Ô˙ÂÏÈÚÈ ˙„ÈÓ ÏÚ. 

 

 היער למניעת שרפות�ת תתדילול הצמחייה שבשכב

אחת הפעולות החשובות למניעת שרפות שעליה עמדו התכנית והוועדות המקצועיות שהוקמו 
היער על ידי הכנסת �דילול הצמחייה הנמוכה שבתת, כאמור, בעקבות השרפות הגדולות היא

�, ע'פעולות חשובות נוספות ה� גיזו� ענפי� נמוכי� להרמת נו+ ה. מרעה או באמצעי� מכניי
�כ# שבמקרה שתפרו' שרפה על הקרקע היא לא תוכל , ולניתוק הצמחייה הנמוכה מצמרות העצי

� .46להתפשט לגובה צמרות העצי

Ë¯˘ Û‡ ÈÎ ‡ˆÓ"‰· ˙ÂË¯ÂÙÓ‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÔÂÂ‚Ó ÏÚ ˙ÈÎ˙‰ ˙‡ ˙ÈÂ¯˜Ú ‰ˆÓÈ‡ ‚ , ÏÚÂ
˙ÂÂ˘‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ Û‡ ,˙ÈÎ˙‰ ÔÓ ÌÈ·Á¯ ÌÈ˜ÏÁ ‰Ó˘ÈÈ ‡Ï ‡È‰ ,Ê ÏÏÎ·Â ‰

˙˙ ˙·Î˘ ÏÂÏÈ„Ï ˙ÂÏÂÚÙ-¯ÚÈ‰. 

 

 דילול צמחייה באמצעות רעייה

שבה , היער�מכיוו� שהצא� והבקר מכלי� את שכבת תת, רעייה היא דר# נוספת למניעת שרפות
ובה� הוזלת העלויות של הצא� והבקר , לרעייה יתרונות נוספי�. בדר# כלל מתחילות השרפות

 המליצה לעודד �1989ג� הוועדה שהוקמה ב. אלושמירה על השטחי� הפתוחי� של מדינת ישר
רעייה בחלקי� נרחבי� של הג� הלאומי ושמורת הטבע בפארק הכרמל כדי להג� עליו מפני שרפות 

עוד יצוי� כי משרד החקלאות בדק את . התכנית קבעה כי יש לעודד רעייה בקווי החי'. עתידיות

__________________ 

 . fuel ladder �בעגה המקצועית   46
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והשטח , רעייה סדורה נבלמה השרפה במקומות שבה� הייתה 47ולטענתו, אירועי השרפה בכרמל
 .לא נשר+

 גו+ שתפקידו לפתח ולחזק את שטחי המרעה � 48 את רשות המרעה�1977מדינת ישראל הקימה ב
רעייה בשטח מחייבת . במטרה לשמר את השטחי� הפתוחי� כעתודות הקרקע של מדינת ישראל

 ). היתר רעייה�להל� (רעייה ובפועל רשות המרעה נותנת את רישיו� ה,  רישיו� רעייה49על פי די�

, ע� זאת. ג הרעייה היא דר# למניעת שרפות א# ג� אמצעי להרחבת מגוו� הצמחייה"לדברי רט
�ג אינה מאשרת רעייה "ולכ� רט, היא עלולה לעתי� למנוע את התפתחות� של מיני צמחי� שוני

� כ# למשל היא .ובמקומות אחרי� מתירה רעייה בהיקפי� מצומצמי� בלבד, במקומות מסוימי
�כיוו� שרעיית בקר עלולה ליצור בעיית סח+ בגלל רמיסת , אינה מאשרת רעייה במדרונות ההרי

 .הקרקע על ידי הבקר

אשר תמפה את המקומות שבה� נדרשת , ג לגבש אפוא תכנית בתחו� הרעייה"היה על רט .1
צור# השגת ואת היק+ הרעייה הנדרש ל, את המקומות שלתפיסתה אסורי� ברעייה, רעייה

עוד יצוי� כי . ה� מ� ההיבט של מניעת שרפות וה� מ� ההיבט של הגדלת מגוו� הצומח, מטרותיה
קבעה כי יש לעודד , ג"שאותה כאמור אימצה רט, 2004התכנית שהוכנה עבור פארק הכרמל בשנת 

 .בעיקר באזורי קווי החי', רעייה

ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ˙Â¯ÓÏ ,¯Ë ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÈÎ ‡ˆÓË¯ ‰˘·È‚ Ì"ÂÊÎ˘ ˙ÈÎ˙ ‚ ,
ÏÓ¯Î‰ ˜¯‡ÙÏ Ú‚Â‰ ÏÎ·Â ,Ë¯ ‰Ó˘ÈÈ ‡Ï"‰ÈÈÚ¯ „Â„ÈÚ ÔÈÈÚ· ˙ÈÎ˙‰ ˙ÚÈ·˜ ˙‡ ‚ ,

ıÈÁ‰ ÈÂÂ˜ È¯ÂÊ‡· ¯˜ÈÚ·. 

2 .ÏÚÂÙ· ‰ÈÈÚ¯Ï Ú‚Â‰ ÏÎ· ,Ë¯ ÈÎÓÒÓÓ" ÌÈ¯„Ú ˘È ÔÂÙˆ‰ ¯ÂÊ‡·˘ „ÂÚ·˘ ‰ÏÂÚ ‚
 ÁË˘‰ ÏÚ ÌÈ¯Á˙Ó‰ È„Ó ÌÈ·¯)¯˙È ˙ÈÈÚ¯( ,ÒÁÓ ˘È ÏÓ¯Î‰ ¯ÂÊ‡·˘ È¯‰ ¯ÂÓÁ ¯Â

ÌÈ¯„Ú· ,‰ÈÈÚ¯ È„ ÔÈ‡ ÍÎÈÙÏ ,Ú˜¯˜‰ ÏÚ ‰˘·È ‰ÈÈÁÓˆ Û„ÂÚÏ Ì¯Â‚‰ ¯·„. 

בי� היתר על ידי סיוע , ג תעודד בעלי עדרי� להגיע לכרמל"מ� הראוי היה שרט, נוכח מצב זה
 .'בהסעת העדרי� וכד, בתשתיות בשטח

Ë¯ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÏÂ‡"ÍÎ· ‰˜ÒÚ ‡Ï ‚. 

וציינה כי אי� אפשרות להסדיר , ג בי� כריתת עצי� לרעייה"רט קשרה 2011בתשובתה מספטמבר 
, שאת ביצועה המלא מנעו, רעייה בשטחי פארק הכרמל בטר� תבוצע כריתת העצי� המבוקשת

 .ל"פקידי היערות של קק, לדבריה

__________________ 

 . 15.12.10�כפי שהוצגה בהודעה לעיתונות ב  47
תפי� ג� ובו משת, רשות המרעה היא גו� שאינו סטטוטורי הפועל ליד מחוזות של משרד החקלאות  48

החטיבה להתיישבות והמועצה האזורית שבשטחה השטח , ל"קק, נציגי מינהל מקרקעי ישראל
 .המיועד להסדרת המרעה בו

 .1950�י"התש, )נזקי עזי�( וחוק להגנת הצומח 1946, )מת# רשיונות(פקודת הרועי�   49
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ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,¯ÂÓ‡Î ,Ë¯" ÌÈˆÚ‰ ÏÂÏÈ„ ˙‡ Ì„˜Ï È„Î È„ ‰ÏÚÙ ‡Ï ‚
˜¯‡Ù· , ‰·Â˘˙˘ Ì‚ ‰Ó˙ÈÎ˙‰ ÌÚ „Á‡ ‰˜· ‰ÏÂÚ ‰È‡ ÂÊ ,Ë¯ ‰ˆÓÈ‡ ‰˙Â‡˘" ‚

‰‡ÂÏÓ· ,ÌÈˆÚ ˙˙È¯Î ÚÂˆÈ·· ‰ÈÈÚ¯‰ ÚÂˆÈ· ˙‡ ‰˙˙‰ ‡Ï ÂÊ ˙ÈÎ˙ ÔÎ˘. 

 

✯ 

 

È˙Î¯ÚÓ ‰È‰ ‰ÚÈÓ‰ ‡˘Â· Ï˘Î‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÏÎÓ ; ‡È‰ ˙Â‡·Î‰ ˙Â·Èˆ
Ú ÁÂ˜ÈÙÏÂ ¯ÚÈ· ˙ÂÙ¯˘ ˙ÚÈÓ Ì˘Ï ‰ÁÓ ˙ÂÈÈ„Ó ˙ÚÈ·˜Ï ˙È¯˜ÈÚ‰ ˙È‡¯Á‡‰‰ÓÂ˘ÈÈ Ï ,

‰Ê ÔÈÈÚ· ‰Ï˘Î ‡È‰ Í‡ .ÌÈÏÂÎÈ ÂÈ‰˘ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÙÂ‚ Ì‚ ,ÂÓÂÁ˙· „Á‡ ÏÎ , ˙‡ ˙ÂÁ‰Ï
ÁË˘· ÌÈ˜ÈÊÁÓ‰ ,„Â‡Ó ËÚÓ Â˘Ú˘ Â‡ ¯·„ Â˘Ú ‡Ï .˙‡ÊÓ ‰¯˙È , ¯·Î ÂÈ‰˘Î Ì‚

˙ÂÈÁ‰ ,ÔÂ„È· ·˜ÚÓÏ ÂÏÚÙ ‡ÏÂ ÔÚÂˆÈ·Ï ÂÏÚÙ ‡Ï ÌÈ¯Ú‰ È„Â‚È‡Â ˙Â‡·Î‰ ˙Â·Èˆ .
‡ Ï˘ ÈÂ‚¯‡ Ï˘Î· ‡ÂÙ‡ ¯·Â„Ó˙ÂÙ¯˘‰ ˙ÚÈÓ ÌÂÁ˙· ÌÈ¯Ú‰ È„Â‚È . ¯·„‰ ÔÎ ÂÓÎ

‰ÈÏ‰Ó ÏÚ ˙Â‡·Î‰ ˙Â·Èˆ Ï˘ ˙ÂÁÙ ‡Ï ¯ÂÓÁ Ï˘Î ÏÚ „ÓÏÓ. 

Ë¯ Ì‚"‚ ,ÏÓ¯Î‰ ˜¯‡Ù· ‰˜ÈÊÁÓ‰ ,Â· ˙ÂÙ¯˘ ÚÂÓÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ‰Ï˘Â ,‰Ï˘Î . ‰˙˘Ú ‡È‰
 È„Î ‰˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÎÈÏ‰‰ ˙‡ ‰˙ˆÈÓ ‡ÏÂ ‰ÈÈÁÓˆ‰ ˙‡ ÏÏ„Ï È„Î „Â‡Ó ËÚÓ

Î˙ ˙‡ ˘ÓÓÏ ÏÎÂ˙˘ıÈÁ ÈÂÂ˜ ˙Ó˜‰ ¯·„· ‰È˙ÂÈ ; ‰Ú¯Ó ‰ÏÈÚÙ‰ ‡Ï˘ ËÚÓÎ ÔÎ ÂÓÎ
ÏÓ¯Î· .È‡ Ï˘ Í˘Ó˙Ó Ï„ÁÓ· ¯·Â„Ó-Ë¯˘ ÌÈÁ˜Ï ÌÂ˘ÈÈ" ˙ÂÓÏÚ˙‰·Â ‰˜ÈÙ‰ ‰ÓˆÚ ‚

˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ˙Â„ÚÂ Ï˘ ˙Â˜ÒÓÓÂ ÌÈÁ˜ÏÓ .È˙ÈÓ‡ ÈÏ‡ ¯Ó ,ÎÓ ˘ÓÈ˘ ¯˘‡"Ë¯ Ï" ÈÏÂÈÓ ‚
2002˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „ÚÂ  , ‰Ú·˜˘ ÌÈ„ÚÈ‰ ˙‚˘‰· ‡ÂÙ‡ Ï˘ÎË¯ ‰ÓˆÚÏ"‚. 

ÌÈ¯˜Â·Ó‰ ÌÈÙÂ‚‰ ˙Â·Â˘˙ ¯Â‡Ï „„Á˙Ó ÌÈÈÂ˜ÈÏÏ ˙ÂÈ¯Á‡Ï Ú‚Â· Ï„ÁÓ‰ . ı·˜‰Ó
‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó· ÂÏ·˜˙‰˘ ˙Â·Â˘˙‰ ,ÌÈÙ‰ „¯˘Ó Ï˘ Ì‰È˙Â·Â˘˙ Â·Â , Ï˘

Ë¯ Ï˘Â ÌÈÎ¯„Ï ‰¯·Á‰"‚ , ˙ÚÈÓ· ÏÂÙÈË‰ ¯„ÚÈ‰Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙‡ ÏÈËÓ ÛÂ‚ ÏÎ ÈÎ ‰ÏÂÚ
¯Á‡ ÛÂ‚ ÏÚ ˙ÂÙ¯˘ . ‰ÈÈˆ Ï˘ÓÏ ÍÎ ‰ÈÈÁÓˆ· ÏÂÙÈËÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÈÎ ÌÈÎ¯„Ï ‰¯·Á‰

Ë¯ Ï˘ ‡È‰ ÌÈ˘È·Î‰ ÈÏÂ˘·˘"‚ ,Ë¯ ÂÏÈ‡Â" ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ˙·ÈÂÁÓ ‡È‰ ÔÈ‡ ÈÎ ‰ÚË ‚
‰ÈÁË˘· ˙ÂÙ¯˘ ˙ÚÈÓÏ ÏÂÚÙÏ .„‚Ó ,ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ,˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ ÏÚ ‰ÂÓÓÎ , ·È˘‰

˙ÂÙ¯˘ ˙ÚÈÓÏ ˙Â˜˙ Â˜˙Â‰ ‡Ï ÌÏÂÚÓ˘ ÍÎÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙ÏËÂÓ ÂÈÏÚ ‡Ï ÈÎ ¯ÂÓ‡Î ,
˙Â‡·Î‰ ˙Â·Èˆ Ï˘ ‡È‰ Ô˙˜˙‰ ˙‡ ˘˜·Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰˘ ÔÂÂÈÎÓ. 

 

 

 נקודות תצפית בכרמל

 תכנו
 נקודות תצפית

אחת הדרכי� לאיתור שרפות היא . איתור מוקד� של שרפה מקל את כיבויה ומונע את התפשטותה
 .הצבת נקודות תצפית מאוישות ופריסת� באופ� היוצר שדה ראייה נרחב ככל האפשר בשטח הנתו�

.  שבאוניברסיטת חיפה29ג להציב תצפית� בקומה " החליטה הנהלת רט�1989בעקבות השרפה ב
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וכי היא חולשת רק על חלק , יצוי� כי שדה הראייה של נקודת התצפית באוניברסיטה מוגבל
ג תבח� ותאתר מיקו� מיטבי להקמת תצפיות נוספות בפארק "אשר על כ� ראוי היה שרט. מהפארק

 . את כל היער או לכל הפחות את האזורי� המועדי� לשרפותכ! שיכסו, הכרמל

ÌÏÂ‡Â ,Ë¯"˙ÂÙÒÂ ˙ÈÙˆ˙ ˙Â„ÓÚ ‰·Èˆ‰ ‡ÏÂ ‰ÊÎ˘ ÔÂÎ˙ ‰˙˘Ú ‡Ï ‚. 

 

 סדרי איוש תצפית

השירות . תנאי מזג אוויר קיצוניי� מגבירי� את הסיכו� להתלקחות שרפה ולקצב התפשטותה
ומספק תחזיות , נה לפריצת שרפותהמטאורולוגי משתמש במודלי� המספקי� תחזית בדבר סכ

כיוו� שחלק מתחנותיו המטאורולוגיות ממוקמות , ג"לאירועי מזג אוויר קיצוניי� ללא עלות לרט
 .ג ונתונות לפיקוחה"בשטחיה של רט

Ë¯˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰"· ˜¯ Ô˙ÈÙˆ˙ ‰·ÈˆÓ ‚"˙ÂÙ¯˘‰ ˙ÂÚ "‰ÏÈÁ˙Ó‰ ,Ë¯ ÈÙÏ"‚ ,·-1 
· ˙ÓÈÈ˙ÒÓÂ ÏÈ¯Ù‡·-31¯·ÂË˜Â‡·  , ‡ÏÂ¯ÈÂÂ‡‰ ‚ÊÓ È‡˙Ï Ì‡˙‰· , ˙Ï·˜Ó ‡È‰˘ Û‡

È‚ÂÏÂ¯Â‡ËÓ‰ ˙Â¯È˘‰Ó ˙ÂÙ¯˘ ÈÙÓ ˘˘Á ÏÚ ˙Â„ÁÂÈÓ ˙ÂÚ¯˙‰. 

לקחי� "ג עולה כי היא הפיקה "ממסמ! פנימי של רט, בעקבות השרפה הגדולה, �1998יודגש כי ב
ת כ! ג� בעקבו". פנימיי� של הכנות מקדימות לקראת אירועי שרפות על פי תחזית מטאורולוגית

ג הייתה כי יש לאייש "אחת ממסקנותיה של רט. 2006 ובפברואר 2005השרפות שאירעו באפריל 
את עמדת התצפית באוניברסיטת חיפה במקרי� קיצוניי� ג� מחו& לעונת השרפות ועל בסיס 

 .תחזית מזג האוויר

  אזהרה שעניינה סכנת שרפות, ג"בי� השאר לרט, עוד יצוי� כי השירות המטאורולוגי שלח

במרכז , אזהרה על סכנת שרפות בצפו�: "כדלהל�, ביו� שבו פרצה השרפה בכרמל, �2.12.10ב
ח� ויבש מהרגיל . סכנת שרפות באזורי� שצוינו. 17:00 ועד שעה 10:00ובהר הנגב משעה 

 ".בעונה

Ë¯ ÈÎ ‡ˆÓ" ˙˘Ó ‰˙˜ÒÓ ˙‡ ‰Ó˘ÈÈ ‡Ï ‚2006 , ÍÎ· ‰ÈÂ‚˘ ˙ÂÈÈ„Ó ÈÙÏ ‰ÏÚÙÂ
˙‰· Ô˙ÈÙˆ˙ ‰·Èˆ‰˘ÍÈ¯‡˙Ï Ì‡ ,¯ÈÂÂ‡‰ ‚ÊÓ È‡˙Ï Ì‡˙‰· ‡ÏÂ , ÔÂÎÈÒ ¯ÂˆÈÏ ÌÈÏÂÎÈ˘

ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„ÚÂÓ· Ì‚ ˙ÂÙ¯˘Ï È˘ÁÂÓ .ÔÎ ÏÚ ¯˙È , È‚ÂÏÂ¯Â‡ËÓ‰ ˙Â¯È˘‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡
· ‰Ù¯˘ ıÂ¯ÙÏ ‰ÎÒ‰ ¯·„· ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓ¯Â‚ ÈÙÏÂ ‰ÈÙÏ ÚÈ¯˙‰-2.12.10 , ‰Ï ‰˙Ú˘ ‡Ï

Ë¯"ÌÂÈ‰ Â˙Â‡· ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡· Ô˙ÈÙˆ˙ ‰·Èˆ‰ ‡ÏÂ ‚. 
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 רת מניעת שרפות באמצעות תכניות מתאר ארציותהסד

. אילו הוראות ייכללו בתכניות המוצאות מכוח�, בי� היתר,  קובעות ומנחות50תכניות מתאר ארציות
" 22' תכנית מתאר ארצית ליער וליעור מס" את �1995בכל הנוגע ליערות אישרה ממשלת ישראל ב

 :להל� פירוט). 22א " תמ�להל� (

 

 

 22א "תמ

, )יער קיי� ושטח המיועד לייעור בעתיד( מגדירה וקובעת את שטחי היערות בישראל 22 א"תמ
ל להכי� ולהגיש "ומציינת כי באחריות קק, קובעת אילו פעולות מותרות ביער ודרושות לקיומו

א כי תכניות המוצאות מכוחה ייעשו בתיאו� "עוד קובעת התמ. 51תכניות מפורטות ליערות חדשי�
בכל הנוגע לפעולות למניעת שרפות ביער אפשר . היינו נציב הכבאות,  ראשיע� מפקח כבאות

יצירת פסי ; ובכלל� פריצת דרכי יער שיאפשרו גישה לרכב כיבוי, לכלול בתכניות מגוו� אמצעי�
בפרק , נוס- על כ!. והקמת נקודות תצפית להתראה מפני שרפות, היינו קווי חי&, הפרדת אש

התכניות המוצאות , בהתא� לאמור. נכלל קו מי�,  המותרות ביער העוסק בתשתיות22א "שבתמ
א זו צריכות לכלול הוראות בדבר הפעולות והרכיבי� המיועדי� להגנה על היער "מכוחה של תמ

 .מפני שרפות

˜˜ ˙‡ ÂÁ�‰ ‡Ï ÔÂ�Î˙‰ ˙Â„ÒÂÓ ÈÎ ‡ˆÓ�" ¯Â˘È‡ ˙Ï·˜ Í¯ÂˆÏ ˙Â‡·Î‰ ˙Â˘¯Ï ˙Â�ÙÏ Ï
‰‡ÈˆÂ‰˘ ˙ÂÈ�Î˙Ï. 

 ‰Ê ‰ÏÂÚÙ ÔÙÂ‡ÔÂ�Î˙· Û˙˙˘‰Ï ˘‡‰ ÈÂ·ÈÎ ÈÓ¯Â‚Ï ‰˘ÚÓÏ ¯˘Ù‡ ‡Ï , ÂÚÓËÂ‰ ‡Ï ÍÎÂ
ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ·ÈÎ¯‰ ‡Ï Ì‚Â ˙ÂÙ¯˘ ˙ÚÈ�ÓÏ ˙ÂÈ˘ÚÓ ˙Â‡¯Â‰ ˙ÂÈ�Î˙· .ÍÎÓ ‰¯˙È , ‡Ï

˘‡ ÈÂ·ÈÎ ÈÓ¯Â‚ ÌÚ ˙ÂˆÚÈÈ˙‰ ‰Î¯Ú� ˙ÂÈ�Î˙‰ ˘ÂÓÈÓ ˙Ú·˘ ‡ˆÓ� , ÂÏ·˜˙‰ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ
ÂÓ˘ÂÈ ‡Ï Ô‰Â Ì‰È˙ÂÈÁ�‰. 

 

 

__________________ 

 .�1965ה"התשכ, כהגדרת� בחוק התכנו� והבניה  50
, '˘¯ ‰ÔÈ„Â Ú·Ë Ì„‡Á‡Â'�  'Á‡Â ÌÈ�Ù  288/00� "בגסיקת בית המשפט בסעי� זה מיוש� בעקבות פ  51

  .673, )5(ד נה"פ
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ר לשרפותאתרי פסולת פירטיי� כמקו
52

 

להטיל , לקבוע סדרי�בה� הסמכות , קובע את סמכויותיה של המועצהצו המועצות המקומיות 
למנוע את הופעת� ואת ;  את הסדר והביטחו�כדי להבטיח את בריאות הציבור איסורי� והגבלות

 .לסלק מפגעי�התפשטות� של מחלות ונגעי� ו

, קובע כי לא ישלי$ אד� פסולת) רת הניקיו� חוק שמי�להל�  (1984�ד"התשמ, חוק שמירת הניקיו�
ולא ילכל$ את רשות , פסולת בניי� או גרוטות רכב ברשות הרבי� או מרשות הרבי� לרשות היחיד

אוסר על יצירת )  חוק למניעת מפגעי��להל�  (1961�א"תשכה, חוק למניעת מפגעי�ה. הרבי�
ויות השלטו� בסמכויות אלו ואחרות מפגעי ריח ומפגעי זיהו� אוויר ומצייד את רש, מפגעי רעש

 .לאכיפת איסורי� שבו על יצירת מפגעי�

 נמצאי� כמה אתרי �כרמל ועספייא � דאליית אל�באזור פארק הכרמל וביישובי� הסמוכי� לו 
באתרי� אלה . פסולת פירטיי� שלא פונו על ידי הרשויות המקומיות שבתחומ� ה� נמצאי�

גז� וא' פגרי בעלי , צמיגי�, פסולת ביתית, ת פסולת בניי�מושלכת פסולת מסוגי� שוני� דוגמ
 .חיי�

כיוו� שאתרי� אלה אינ� מוסדרי� וכיוו� שהפסולת הנמצאת בה� אינה מפונה על ידי הרשות 
המשתמשי� בה� נוהגי� ליזו� שרפות כדי לצמצ� את נפח האשפה ולמנוע תופעות , המקומית

שיעור , ועל פי נתוני שירותי הכיבוי, עה נרחב למדיהיק' התופ. לוואי כמו ריחות רעי� וחרקי�
 .של השרפות במקומות פתוחי� ה� שרפות פסולת) 66%� ל30%(ניכר 

זיהו� הקרקע ומי תהו� , ובה� זיהו� אוויר, שרפת פסולת יוצרת מפגע ג� בתחומי� נוספי�
ות מה ג� שחלק מ� השרפות מקור� בבערות ספונטניות הנובע. והשחתת שטחי� פתוחי�

 .מראקציות כימיות של חומרי� מסוכני� שוני� שהושלכו לאתר הפירטי

ובאזור פרו+ , נציג משטרת ישראל ציי� לפני צוות הביקורת כי בגבול שבי� עספייא ליער בכלל
ותושבי היישוב ניסו לטפל , נמצאו נקודות רבות שבה� הושלכה אשפה פירטית, השרפה בפרט

בעת השרפה אשפה זו נדלקה ובערה . עות כיסויה בעפרבכ$ בעזרת שרפת הפסולת או באמצ
וא' נמצאו כמה צמיגי� בנקודה אחת באזור , אי� מדובר רק באשפה ביתית. מתחת לפני השטח

 . ליטר דלק20�שכל אחד מה� שווה ער$ לכ, הדלקה

המשרד להגנת הסביבה : צמצו� או א' מיגור מפגעי� סביבתיי� דורש את טיפול� של כמה גופי�
להדרי$ את הרשויות , אי ליישו� המדיניות הסביבתית שקבע בנושא הפחתת פסולת ומיחזורהאחר

הרשויות המקומיות . ולפיקוח ולאכיפה של חוקי הסביבה, המקומיות לגבי אחריות� הסביבתית
 חידה סביבתיתי)  א:   (פועלות בתחו� זה באמצעות אחת משלוש היחידות הסביבתיות האלה

 המטפלת,  אזוריתחידה סביבתיתי)  ב(;   קה הפועלת בתחו� הרשות המקומיתשהיא מחל, עירונית
היחידה הסביבתית היא מחלקה הכפופה מינהלית . רשויות מקומיות בכמה איכות הסביבהבנושאי 

איגוד ערי� )  ג(;   לרשות מקומית מסוימת ומונחית מקצועית בידי המשרד להגנת הסביבה
מנהלת אותו מועצה . בצו של שר הפני� מכוח חוק איגוד ערי� תאגיד המוק� �לאיכות הסביבה 

 .שחבריה ה� נציגי הרשויות המקומיות שבתחו� האיגוד

 

__________________ 

היערכות� של הרשויות המקומיות לשרפות ותפקוד� בעת "ראו בשער החמישי בפרק , בעניי� זה  52
 ".השרפה בכרמל
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 פעולות המשרד להגנת הסביבה

לרבות חוק , לפיקוח ולאכיפה של חוקי סביבה, בי� השאר, כאמור המשרד להגנת הסביבה אחראי
�אכיפה מינהלית )  א:   (בשתי דרכי� עיקריותוהוא פועל , שמירת הניקיו� והחוק למניעת מפגעי� 

 וצווי סילוק 53כמו צווי ניקוי, שעיקרה מת� התראות לפני נקיטת צעדי� והוצאת צווי� מנהליי�
הגשת כתבי אישו� או פתיחת תיקי חקירה ל, בי� היתר, הכוללת, אכיפה פלילית) ב.   (54מפגע

 .למת� הודעת תשלו� קנס מסוג בררת משפט

שבו נוהגי� , ש אתר פסולת פירטי גדול הממוק� בכניסה ליער נחל חיק מערבית ליישובבעספייא י
עיריית . החל באשפה ביתית וכלה בפסולת בניי�, תושבי היישוב להשלי$ את האשפה על כל סוגיה

היא עשתה . 2006�2004 בשני� 55עספייא הפעילה את אתר הפסולת הזה כתחנת מעבר פירטית
, רשות למניעת חלחול של חומרי� מזהמי� לקרקע ולנחלי� הסמוכי�זאת ללא התשתיות הנד

כ$ נוצר אפוא במקו� אתר פירטי . למניעת כניסה לא מבוקרת של אנשי� ופסולת ולמניעת שרפות
ג� בדאליית . ומעת לעת התרחשו בו שרפות אגב גרימת זיהו� אוויר וריחות רעי�, לסילוק פסולת

. הממוק� ממערב ליישוב והמשתרע על פני עשרות דונמי�, לכרמל יש אתר פסולת פירטי גדו�אל
כרמל על המפגעי� ועל הצור$ �המשרד להגנת הסביבה התריע לפני המועצה המקומית דאליית אל

 . דונ�20� נאמד שטח האתר ב2009בשנת . לנקוט פעולות להסרת� ולשיקו� האתר

קטני� , אתרי פסולת פירטיי�פזורי� ברחבי יישובי� אלו , נוס' על אתרי הפסולת המוכרי�
תושבי האזור נוהגי� להשלי$ פסולת ג� , כמו כ�. שג� בה� משליכי� התושבי� פסולת, בגודל�

וה� , בעיקר פסולת בניי�, לעתי� מגיעות משאיות עמוסות זבל. בתו$ יערות הכרמל עצמ�
 .משליכות אותה בתו$ היער

גירת שני אתרי הפסולת הפירטיי� הגדולי� נמצא כי המשרד להגנת הסביבה פעל במגוו� דרכי� לס
ונקט אמצעי� , בי� השאר על ידי הפיכת� לתחנות מעבר לפסולת, ביישובי� האמורי� לעיל

המשרד להגנת הסביבה הוציא . מינהליי� ופליליי� נגד המועצות המקומיות ונגד העומדי� בראש�
שבעקבותיה� הרשיע בית , ו� ג� הוגשו כתבי איש1995ומאז שנת , נגד� צווי ניקוי והתראות

 .56המשפט את ראשי המועצות והטיל עליה� קנסות

צו כנגד ראש , לבקשת המשרד להגנת הסביבה,  הוציא בית המשפט2010עוד יצוי� כי א' שבמאי 
כרמל המורה לו לנקוט שורה של צעדי� לסילוק המפגעי� הסביבתיי� �מועצת דאליית אל

 עד מועד סיו� הביקורת לא נקטה המועצה את הצעדי� הרי, הנגרמי� מאתר הפסולת שביישוב
נציגי המשרד להגנת הסביבה נפגשו ע� ראשי המועצות . המתבקשי� לסילוק המפגעי� האמורי�

א$ על א' ,  במגמה להפסיק את התופעה2009�2008כרמל בשני� �המקומיות עספייא ודאליית אל
__________________ 

 או ,את הפסולתמי שהשלי� את , בי� השאר, ב לחוק שמירת הניקיו� המחייב13צו שנית� על פי סעי�   53
לסלק את , הרשות המקומית שבתחומה הושלכה הפסולתאת או , מי שלכל� את רשות הרבי�את 

 . בצוויקבעי ובתו� תקופת הזמ� שאופ�ב, מקו�מההפסולת 
או את בעל הנכס שממנו נגר� , ב לחוק למניעת מפגעי� המחייב את המפגע11צו שנית� על פי סעי�   54

 .באופ� ובתו� תקופת הזמ� שייקבעו בצו, ו לסלקו מהמקו�להפסיק את המפגע א, המפגע

 מיתק� תחנת מעבר לפסולת היא, 1998"ח"התשנ, )תחנת מעבר לפסולת(תקנות רישוי עסקי� על פי   55
במהל� פינויה ,  העברה של פסולת או של פסולת בני� )1(  : נייח וקבוע שבו נעשה אחד מאלה

מיו� של פסולת או  ) 2(או   ; לכלי קיבול אחר, להובלת אשפהלרבות רכב , וסילוקה מכלי קיבול אחד
 .של פסולת בני� לרכיביה לצורכי מיחזור או שימוש חוזר

, '‰È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡Ï „¯˘Ó‰ 'Á‡Â ‡ÈÈÙÒÚ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ·‰ � 4289/99) חדרה(פ "ראו למשל ת  56
-È·Ò ˙ÂÎÈ‡Ï „¯˘Ó‰/� ‰ÙÈÁ ÊÂÁÓ 'Â˜Ó ‰ˆÚÂÓÏ‡ ˙ÈÈÏ‡„ ˙ÈÓ·‰ 1162/04) חיפה(פ "ע; תקדי�

Á‡Â ÏÓ¯Î' ,תקדי�. 
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לא , לת הקיימת ותגבור האכיפה באזורפינוי הפסו, הסיכומי� שהתקבלו בדבר הקמת תחנת מעבר
 .יישמו המועצות האמורות את הסיכומי� הללו

 

 

 פעולות הרשויות המקומיות

כרמל �משרד מבקר המדינה בדק את פעולותיה� של המועצות המקומיות עספייא ודאליית אל
 :ולהל� הממצאי�,  ולאחריו57בתחו� הסדרת הפסולת וסילוקה בזמ� איחוד הרשויות

 

 )כרמל�עספייא ודאליית אל(מל עיר הכר

על הרשויות המקומיות מוטלת האחריות לפנות פסולת מרשות הרבי� , על פי חוק שמירת הניקיו�
מכא� שעליה� לנקוט פעולות יזומות לצור$ פינוי פסולת ופיקוח על השלכה . ומרשות היחיד

י עזר בכל עניי� שחוק עוד קובע החוק כי רשויות מקומיות רשאיות להתקי� חוק. אסורה של פסולת
 .זה ד� בו

מתכתובת פנימית של המשרד , א' על פי שעל המועצה מוטלת האחריות לפנות את הפסולת
כרמל גילתה אזלת יד ולא פעלה לסגירת אתר �להגנת הסביבה עולה כי מועצה מקומית דאליית אל

, תברואתי קשהא' שהוא מהווה מפגע סביבתי ו, הפסולת הגדול ביותר שנמצא בתחומי היישוב
וא' שהפסולת הנשרפת בו מעת לעת יוצרת זיהו� אוויר קשה וסכנה מהתפשטות שרפות לכיוו� 

כרמל לא נקטה שו� פעולות �עוד עולה מ� התכתובת כי מועצה מקומית דאליית אל. פארק הכרמל
כדי להפסיק את המפגע ולא עמדה בסיכומי� שהושגו בינה לבי� המשרד להגנת הסביבה בנושא 

 .הז

מעבר למפגע הסביבתי קיימת הסכנה כי אתרי� אלו יישרפו באופ� יזו� או בעקבות בעירה , כאמור
רוחות , בהתקיי� תנאי שרב. פנימית של חומרי� מסוכני� שהושלכו לאתר הפירטי ללא פיקוח

. עלולות השרפות באתרי� אלה להתפשט במהירות לתחומי פארק הכרמל, מזרחיות חזקות ויובש
כרמל נמצאות בתחו� �שהמועצות המקומיות עספייא ודאליית אל,  איגוד ערי� חיפהמכא� שעל

 .לפעול למיגור התופעה ולוודא כי הוראותיו בתחו� זה ייאכפו, אחריותו

במהל$ , 2011כ$ למשל באפריל . יצוי� כי הסכנה לפרו+ שרפה באתר פסולת פירטי עדיי� קיימת
כרמל ובעקבותיה פנה מפקד שירותי � שבדאליית אלפרצה שרפה באתר הפסולת, עבודת הביקורת

התריע על המפגע וציי� כי במקרה של שרפה עלולה הדלקה , כבאות חיפה לראש המועצה
 .להתפשט לכיוו� פארק הכרמל ולגרו� לאירוע דומה לזה של השרפה בכרמל

ÂÏ‡ ˙ÂÙ¯˘Ó ˙ÂÚ·Â�‰ ˙Â�ÎÒ‰ Û‡ ÏÚ ÈÎ ‡ˆÓ� „ÂÚ ,Ô˙Â¯È„˙ Û‡ ÏÚÂ ,ˆÚÂÓ‰ ÂÏÚÙ ‡Ï ˙Â
Ï‡ ˙ÈÈÏ‡„Â ‡ÈÈÙÒÚ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰-ÌÈÈË¯ÈÙ‰ ˙ÏÂÒÙ‰ È¯˙‡ ˙¯È‚ÒÏ ÏÓ¯Î. 

__________________ 

אוחדו שתי המועצות המקומיות , במסגרת תכנית משרד הפני� לאיחוד רשויות מקומיות, 2003בשנת   57
 .2008איחוד זה בוטל בנובמבר ". עיר הכרמל"כרמל לרשות אחת בש� �עספייא ודאליית אל
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ÌÈ·¯ ÌÈ˙· È„ˆ·Â ˙Â‡ËÓÒ· ÌÈ‡ˆÓ�‰ ˙ÏÂÒÙ‰ È¯˙‡Ï Ú‚Â�‰ ÏÎ· Ì‚ , ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÂÏÚÙ ‡Ï
ÌÓÂÈ˜ ÏÚ ÂÚ„È˘ Û‡ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ .ÌÈÏÂ„‚‰ ˙ÏÂÒÙ‰ È¯˙‡ Â¯‚ÒÈÈ Ì‡ Ì‚ ÈÎ ÔÈÈˆÏ ˘È , ÔÈÈ„Ú

‰ÏÂ„‚ ˙ÏÂÒÙ ˙ÂÓÎ ÂÏÏ‰ ÌÈ·Â˘ÈÈ· ¯˙ÂÂÈ˙ÏÂÙÈË ‡ÏÏ  , Ê¯Ê ˘Ó˘Ï ÏÂÏÚ ‰˜ÏÁÂ
˙ÂÙ¯˘Ï. 

 סבלה 2009ראש מועצת עספייא טע� לפני צוות הביקורת כי ע� כניסתו לתפקידו באוקטובר 
אשר בעקבותיו חלק ניכר מפעילויות העירייה לא , ח" מיליו� ש80המועצה מגירעו� ענק בס$ 

אחרי , ט למועצה"גייס קב 2011כ$ למשל רק בשנת . בוצעו ויש חוסר ניכר בבעלי תפקידי�
וביחידה הסביבתית הר כרמל יש רק מנהל ללא עובדי� כיוו� , ששנתיי� כמעט לא אויש התפקיד

 .שאי� תקציב לשכר

אינה משופעת בגורמי " ציינה המועצה המקומית עספייא כי היא 2011ג� בתשובתה מספטמבר 
באופ� משמעותי בכדי למנוע את פיקוח וברור כי המשרד להגנת הסביבה יכול וצרי$ היה לאכו' 

 ".התמשכות המפגע

 ˙ÂÂˆ ÛÒ‡˘ ÌÈÎÓÒÓ‰ ÈÙ ÏÚ ÈÎ ‡ÈÈÙÒÚ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙¯Â˜È·‰ ,ÏÚÙ ‰·È·Ò‰ ˙�‚‰Ï „¯˘Ó‰ ,ÏÚÂÙ ÔÈÈ„ÚÂ , ˙ÏÂÒÙ‰ È¯˙‡ Ï˘ Ì˙¯È‚ÒÏ

‰ˆÚÂÓ‰ È·Á¯· ÌÈ¯ÂÊÙ‰ ÌÈÈË¯ÈÙ‰ , ˙‡ˆ˜‰· Ô‰Â Â„È· ÌÈÈÂˆÓ‰ ‰ÙÈÎ‡‰ ÈÏÎ· Ô‰
˜˙ÔÈÈ�Ú‰ ˙·ÂËÏ ‰ˆÚÂÓÏ ÌÈ·Èˆ. 

‰ÙÈÁ ÌÈ¯Ú „Â‚È‡Â ÏÓ¯Î ¯‰ ˙È˙·È·Ò‰ ‰„ÈÁÈ‰ Ï˘ Ì‰È˙Â·Â˘˙Ó Ì‚ ÈÎ ÔÈÂˆÈ „ÂÚ , ÈÙÎ
 ¯·ÓËÙÒ ˘„ÂÁ ÍÏ‰Ó· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â¯·ÚÂ‰˘2011 , ÌÈÎ¯„· ÂÏÚÙ Ì‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ

ÏÓ¯Î‰ ¯ÈÚÏ ÚÈÈÒÏ ˙Â�Â˘ ,Ï‡ ˙ÈÈÏ‡„Â ‡ÈÈÙÒÚ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂˆÚÂÓÏ Í˘Ó‰·Â- ÏÓ¯Î
„¯Ù�· ,ÒÏÈ·Èˆ˜˙ ÚÂÈÒ· ˙Â·¯Ï Ì˙Â�˘È‰ ˙‡ ÚÂ�ÓÏÂ ÂÏÏ‰ ˙ÏÂÒÙ‰ È¯˙‡ ˙‡ ¯Â‚ ; Í‡

Ì‰ÈÏÈÚÙÓ Â‡ ÌÈ¯˙‡‰ „‚�Î ÏÂÚÙÏÓ ÂÚ�Ó� ÂÏÏ‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ Ì‰È¯·„Ï. 

 

✯ 

 

 ˙ÏÂÒÙ È¯˙‡ Ï˘ ÌÓÂÈ˜Ó ˙ÂÚ·Â�‰ ˙ÂÈ˙·È·Ò‰ ˙Â�ÎÒ‰ Û‡ ÏÚ ÈÎ ‡ˆÂÈ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÏÎÓ
ÌÈ˘¯ÂÓ Ì�È‡˘ ,ÂÁ˜Ï˙‰ ˙�ÎÒÏ Ú‚Â�‰ ÏÎ· „ÂÁÈÈ·Â‰Ï‡ ÌÈ¯˙‡· ˙ÂÙ¯˘ Ï˘ ˙ ,

Ï‡ ˙ÈÈÏ‡„Â ‡ÈÈÙÒÚ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ Ï˘ Ô‰È˙ÂÏÂÚÙ-¯ÒÁ· Â˜Ï ÏÓ¯Î . „ÚÂÓ·˘ ÍÎ
ÂÏ‡ ˙ÏÂÒÙ È¯˙‡ ÂÏÏ‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÈÓÂÁ˙· ÌÈÓÈÈ˜ ÔÈÈ„Ú ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ ,‡ˆÓ� Ì¯Ë ÔÂ¯˙Ù ,

Â�ÈÚ· „ÓÂÚ ˜¯‡Ù‰ ÔÂÂÈÎÏ Ë˘Ù˙˙˘ Ì‰· ‰Ù¯˘ ıÂ¯ÙÓ ˘˘Á‰Â. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÂÓ‰ ÏÚÏ‡ ˙ÈÈÏ‡„Â ‡ÈÈÙÒÚ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂˆÚ-ÏÓ¯Î , ÚÂÈÒ·
Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ ,˙Â�ÎÒ‰Â ÌÈÚ‚ÙÓ‰ ÌÂˆÓˆÏ ˙‡˘ ¯˙È· ÏÂÚÙÏ ,˙ÂÙ¯˘‰ ˙�ÎÒ ˙Â·¯Ï ,

ÔÓÂÁ˙·˘ ÌÈÈË¯ÈÙ‰ ˙ÏÂÒÙ‰ È¯˙‡·˘. 
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 סיכו�

Î ‰�˘ È„Ó ˘¯ÂÁ·Â ˙Â¯ÚÈ· ˙ÂÏÏÂÁ˙Ó Ï‡¯˘È·-1,000ÚˆÂÓÓ· ˙ÂÙ¯˘  . È·Â˘ÈÈÏ ‰ÓÂ„·
ÏÓ¯Î‰ ˜¯‡Ù ,È·Â˘ÈÈ Ï‡¯˘È· ˘ÈÂÎÂ˙· ÌÈÓ˜ÂÓÓ Â‡ ¯ÚÈ· ÌÈÏ·Â‚‰ ÌÈÙÒÂ� ÌÈ·¯ Ì ,

ÏÈÏ‚· ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ ˙Ó‚Â„ ,‰ÏÙ˘‰ È·Â˘ÈÈÓ ˜ÏÁ·Â ‰„Â‰È È¯‰·. 

˙Â‡·Î‰ ˙Â·Èˆ� ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,ÌÈÙÒÂ� ÌÈÓ¯Â‚ ÛÂ˙È˘· , ˙ÂÈ�È„Ó ˘·‚Ï ‰ÏÚÙ ‡Ï
 ˙ÂÈÁ�‰ ¯Â˘È‡ÏÂ ˘Â·È‚Ï ˙Â˘Â¯„‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ ‰ÓÈÏ˘‰ ‡Ï ÈÎÂ ‰Á�Ó ˙ÈÓÂ‡Ï

˙ÂÈÚÂˆ˜Ó .Â� ÍÎÏ‡¯˘È· ÌÈÁÂ˙Ù ÌÈÁË˘· ˙ÂÙ¯˘ ˙ÚÈ�Ó ÌÂÁ˙· ÏÏÁ ¯ˆ. 

ÂÊÎ ˙ÈÓÂ‡Ï ˙ÂÈ�È„Ó ˘·Â‚˙˘ÎÏ ÈÎ ÈÂ‡¯ ,‰Ï˘ÓÓ‰ È�ÙÏ ‡·Â˙˘ , Ï˜˘Ó‰ ˙‡ ÔÁ·˙ ‡È‰
 ÌÈ˙ÚÏ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÏÂÏÚ˘ ÌÈÒ¯Ë�È‡Â ÌÈÏÂ˜È˘ ÔÈ· ÔÊ‡˙Â ˙ÂÙ¯˘ ˙ÚÈ�Ó· ÏÂÙÈËÏ Ô˙ÈÏ ˘È˘

‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ„‚Â�Ó . ÏÏ„Ï Í¯Âˆ‰ ÔÈ· ÔÂÊÈ‡‰ ˙‡ ÔÁ·˙ ‡È‰ Ï˘ÓÏ ÍÎ ıÂ¯ÙÏÂ ¯ÚÈ‰ ˙‡
‡ÒÈ‚ „ÁÓ ˙ÂÙ¯˘ ˙ÚÈ�ÓÏ ÈÏÎÎ ÌÈÎ¯„ , È¯È˙ÚÂ ÌÈÁÂ˙Ù ÌÈÁË˘ ¯È˙Â‰Ï Í¯Âˆ‰ ÔÈ·Ï

‡ÒÈ‚ Í„È‡Ó ÌÈÏÈÈËÓ‰ ¯Â·Èˆ ˙ÁÂÂ¯Ï Ú·Ë ÈÎ¯Ú ÏÚÂ ÛÂ�‰ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘Ï ‰ÈÈÁÓˆ . ˙ÂÚ¯Î‰
ÈÂ·ÈÎ ÈÒÂËÓ ÔÂ‚Î ÌÈÈ„ÂÁÈÈ ÈÂ·ÈÎ ÈÚˆÓ‡· ˙˘¯„�‰ ‰Ú˜˘‰‰ ˙„ÈÓ ÏÚ Ô‰ ˙ÂÎÈÏ˘Ó ‰Ï‡ ,

‡· ‰Ú˜˘‰‰ ÏÚ Ô‰Â‰Ê ÁÂ„· ÂË¯ÂÙ˘ ‰ÚÈ�Ó ÈÚˆÓ. 

ÔÎ ÏÚ ¯˘‡ , ÌÈ‡¯Á‡‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÚ-ÌÈ¯Ú‰ È„Â‚È‡Â ˙Â‡·Î‰ ˙Â·Èˆ�  ,Ë¯"‚ , ‰˜ÈÊÁÓ‰
Ì‰· ÏÂÚÙÏ ˙ÂÎÓÒ‰Â ÌÏ‰�Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙ÏËÂÓ ‰ÈÏÚ˘Â ÌÈÈÓÂ‡Ï ÌÈ�‚·Â Ú·Ë ˙Â¯ÂÓ˘· ,

 ÌÈÙÒÂ� ÌÈÓ¯Â‚Â- ˙ÚÈ�Ó Í¯ÂˆÏ ˙ÂˆÂÁ�‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ¯·„· ‰ËÓ ˙„Â·Ú Û˙Â˘Ó· ˘·‚Ï 
 Ô‰ ˙ÂÙ¯˘˙ÙËÂ˘‰ ‰˜ÂÊÁ˙‰ ÌÂÁ˙· Ô‰Â ÍÂ¯‡‰ ÁÂÂË· ; ÏÂÙÈË‰ ÔÙÂ‡ ˙‡ ÚÂ·˜Ï Ì‰ÈÏÚ

‰ÈÈÁÓˆ· ,‰˙ÏÈ„‚ ˙ÂÓÂ˜ÓÂ ‰È‚ÂÒ ÔÂÂ‚Ó ÏÚ :¯ÚÈ· ,ıÈÁ ÈÂÂ˜ ˙·¯˜· , ÌÈ˘È·ÎÏ ÍÂÓÒ
ÌÈ·Â˘ÈÈÏ ÍÂÓÒÂ ÛÈˆ¯ ¯ÚÈ· ÌÈ¯·ÂÚ‰ ÌÈÏÂÏÒ. 

‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú ˙ÓÏ˘‰ ÌÚ , ÌÈ˜ÈÊÁÓ‰ ˙‡ ˙ÂÁ�‰Ï ÌÈ¯Ú‰ È„Â‚È‡ ÏÚÂ ˙Â‡·Î‰ ˙Â·Èˆ� ÏÚ
· ÏÚ Á˜ÙÏÂ ˙ÂÙ¯˘‰ ˙ÚÈ�Ó ˙ÂÈ�È„Ó ÌÂ˘ÈÈ Í¯ÂˆÏ Úˆ·Ï Ì‰ÈÏÚ˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ¯·„· Ú˜¯˜

ÂÏ‡ ˙ÂÈÁ�‰· ‰„ÈÓÚ. 

Ë¯ ÔÈÈ�Ú·"‚ , ‰ÈÈÁÓˆ‰ ˙‡ ÏÏ„Ï È„Î „Â‡Ó ËÚÓ ‰˙˘Ú˘ ÍÎ· ‰Ï˘Î ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
ıÈÁ ÈÂÂ˜ Â· ÌÈ˜‰ÏÂ ÏÓ¯Î‰ ˜¯‡Ù·˘. 

Ë¯ ÏÚ"ÏÎ· ‰ÈÁË˘· ÌÈÓÈÈ˜‰ ıÈÁ‰ ÈÂÂ˜Â ÌÈÎ¯„‰ ¯·„· ¯˜Ò Úˆ·Ï ‚ ÏÓ¯Î‰ ˜¯‡Ù·Â Ï
Ë¯Ù· , ˙�ÂÎ˙Ó· ˙ÂÓÈÈ˜‰ ÌÈÎ¯„‰ ˙‡ ˜ÊÁ˙ÏÂ Í¯Âˆ‰ ÈÙ ÏÚ ˙ÂÙÒÂ� ÌÈÎ¯„ ˙Ó˜‰Ï ÏÂÚÙÏ

˙È˙�˘ ‰„Â·Ú ˙È�Î˙ Ï˘ ;ıÈÁ‰ ÈÂÂ˜ Ï˘ ÌÓÂ˜ÈÓ ˙‡ ¯„ÂÒÓ· Ô�Î˙Ï ‰ÈÏÚ , ˙‡ Ë¯ÙÏ
ÂÏ‡ ˙ÂÏÂÚÙ ÚÂˆÈ·Ï ÌÈ�ÓÊ ˙ÂÁÂÏÂ ÌÈ„ÚÈ ÚÂ·˜ÏÂ Ì˙˜ÂÊÁ˙Ï ˙Â˘¯„�‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ . ÏÚ ÛÒÂ�

 ¯È„‚‰Ï ‰ÈÏÚ ÍÎ‰ÈÈÚ¯‰ ÌÂÁ˙· ˙ÂÈ�È„Ó , Û˜È‰ ¯·„· ÌÈÎ¯ˆ ¯˜Ò ˙Â˘ÚÏ ‰Ê ÏÏÎ·Â
‰˙¯·‚‰Ï ÏÂÚÙÏ ÏÎÂ˙ Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·˘ È„Î ˘¯„�‰ ‰ÈÈÚ¯‰. 

ÌÈÈË¯ÈÙ ˙ÏÂÒÙ È¯˙‡Ï Ú‚Â�‰ ÏÎ· , „Â‡Ó ˙ÂËÚÓ ˙ÂÏÂÚÙ ˙Â˘Ú� ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
ÂÏ‡ ÌÈ¯˙‡ ˙¯È‚ÒÏ , ÂÏÏ‰ ÌÈ¯˙‡· Ô¯Â˜Ó˘ ÏÓ¯Î‰ ˜¯‡Ù· ˙ÂÙ¯˘ ıÂ¯ÙÏ ‰�ÎÒ‰ ÔÎÏÂ

‰¯˙Â�‰�ÈÚ· . 

Ï‡ ˙ÈÈÏ‡„ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÏÚ ÔÎ ÏÚ-‡ÈÈÙÒÚÂ ÏÓ¯Î ,Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ ÚÂÈÒ· , ÏÂÚÙÏ
˙Â�ÎÒ‰Â ÌÈÚ‚ÙÓ‰ ÌÂˆÓˆÏ ˙‡˘ ¯˙È· ,˙ÂÙ¯˘‰ ˙�ÎÒ ˙Â·¯Ï , ˙ÏÂÒÙ‰ È¯˙‡·˘

ÔÓÂÁ˙·˘ ÌÈÈË¯ÈÙ‰. 
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‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ï‡¯˘È· ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ ˙„Â·ÚÏ Ú‚Â�‰ ÏÎ· , ˙ÂÏÂÚÙ ˙Â·¯Ï
¯˘ ˙ÚÈ�Ó Ô�ÈÈ�Ú˘˘¯ÂÁÂ ¯ÚÈ ˙ÂÙ , ÈÏ‡È¯ËÒÈ�ÈÓ‰ ‰�ÂÓÓ‰ ÏÚ ˙ÏËÂÓ ˙ÂÈ¯Á‡‰- ¯˘ 

 ÏÓ¯Î· ‰Ù¯˘‰ „ÚÂÓ· ÌÈ�Ù‰-Â„¯˘Ó· ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰ËÓ ˙„ÈÁÈÎ ˙Â‡·Î‰ ˙Â·Èˆ� ÏÚÂ  .
 Ì‰È‚ÂÒ ÏÚ Ú˜¯˜· ÌÈ˜ÈÊÁÓ‰ ÌÈÎÈ¯ˆ ‡ˆÂÈ ÏÚÂÙÎ-Ë¯ "‚ ,˜˜" ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Â Ï- 

ÌÈ¯Ú‰ È„Â‚È‡ ˙Â˘È¯„ ˙‡ Ì˘ÈÈÏ ,˘ ‰ÎÂ¯‡‰ ÚÂ¯ÊÎ ÌÈ˘Ó˘Ó‰ ¯˘˜‰· ˙Â‡·Î‰ ˙Â·Èˆ� Ï
‰Ê. 

 ‰Ê ÁÂ„ È‡ˆÓÓ ˙È·¯Ó ÈÎ ˘È‚„Ó ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó- È˙Î¯ÚÓ Ï˘Î ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ‰ - 
ÌÈ¯Â˘Ú È�˘ ‰Ê ÌÈÚÂ„È , ˙ÂÙ¯˘ ˙Â·˜Ú· ÂÓ˜Â‰˘ ˙Â�Â˘‰ ˙Â„ÚÂÂ· ·Â˘Â ·Â˘ Â‚ˆÂ‰ Ì‰Â

˜�Ú .˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ , ÌÈÈ‡¯Á‡‰ ÌÈÙÂ‚‰-˙Â‡·Î‰ ˙Â·Èˆ� ¯˜ÈÚ·Â  ,Ë¯Â ÌÈ¯Ú‰ È„Â‚È‡" ‚- 
ÚÙ ‡ÏÂÏ‡ ˙Â„ÚÂ ˙Â�˜ÒÓ ÌÂ˘ÈÈÏ ÂÏ ,È‡ ¯·„· ‰¯Â˙· ‰ÚÈ¯˙‰ ‰„ÚÂ ÏÎ˘ Û‡ ˙‡ÊÂ- ÌÂ˘ÈÈ

‰Ï ˙Ó„Â˜‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ .˜ÒÙÈÈ ÈÎ ÈÂ‡¯ ¯˘‡ Í˘Ó˙Ó Ï„ÁÓ· ‡ÂÙ‡ ¯·Â„Ó! 

 



 

 


