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 לוח זמני� לאירועי היו� 
השרפה בכרמל 

 )שעו� אירוע(הראשו� 

 

 

  יו� רביעי� 1.12.10

מפקד (השירות המטאורולוגי בבית דג� מעביר לארבעה גורמי� במער� הכבאות   17:22
מפקד מרכז דיווח ארצי וסג� מפקד , דובר הנציבות, 1שירותי כבאות גליל מערבי

התראה מוקדמת על "ל בקר� לכיבוי אווירי "ולנציג קק) שירותי כבאות גבעתיי�
ח� ויבש מהרגיל . 18 עד 11� מ02/12�במרכז ובהר הנגב ב, סכנת שרפות בצפו�

 ".בעונה

 

  יו� חמישי� 2.12.10

השירות המטאורולוגי בבית דג� מעביר לאות� ארבעת הגורמי� במער� הכבאות   06:38
ח� . 17 עד 10� מ02/12�במרכז ובהר הנגב ב, אזהרה על סכנת שרפות בצפו�"

 ".ויבש מהרגיל בעונה

ל בקר� לכיבוי "בשעה זו בער� מתייעצי� ביניה� נציגי נציבות הכבאות ונציג קק 08:00
 .12:00אווירי ומחליטי� להעמיד מטוסי� בכוננות החל מהשעה 

 16 עד 12בשעות "ל כי "ל בקר� לכיבוי אווירי מודיע לגורמי� בקק"נציג קק  08:08
נציג נציבות הכבאות בקר� ". טוסי� בכוננות במגידו ושניי� בקדמהשלושה מ

מבקש מרשות כבאות גליל מערבי להודיע לחברות התעופה להעמיד מטוסי� 
, בסופו של דבר ההודעה לא מועברת לחברות. 12:00בכוננות החל מהשעה 

 .והמטוסי� לא הועמדו בכוננות

 .של הישוב עספייאבשעה זו בער� פורצת שרפה בחלק המערבי  11:00

 .דיווח ראשו� על שרפה בכרמל נמסר לרשות כבאות חיפה על ידי תושב עספייא 11:08

 .דיווח ראשו� על השרפה בכרמל נמסר למשטרה על ידי אזרח  11:13

של מרחב חו% ) מ"מרד(ניידת משטרה ראשונה ששלח מרכז דיווח מבצעי�   11:22
 .מגיעה למקו� השרפה

 .מגיעות למקו� השרפה" פארק הכרמל"תחנת משנה שתי כבאיות מ 11:26

__________________ 

 . משמש ג� כנציג נציבות כבאות והצלה בקר� לכיבוי אווירי  1
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,  מפקד שירותי כבאות גליל מערבי�רשות כבאות חיפה פונה לטפסר אמיר לוי  11:30
 .בבקשה להזמי� מטוסי כיבוי

" תל�"רשות כבאות גליל מערבי מבקשת להזניק שלושה מטוסי כיבוי מחברת  11:30
 .לזירת האירוע

להעמיד בכוננות שני מטוסי " ניר�כי�"מבקשת מחברת רשות כבאות גליל מערבי  11:32
 .13:00כיבוי החל משעה 

 .מגיע לזירת האירוע" פארק הכרמל"מפקד תחנת משנה  11:31

 .מפקד המשמרת של רשות כבאות חיפה מגיע לזירת האירוע 11:38

 יוצאת ממטה �) ח חיפה"מת( מפקדת משטרת חיפה �ל "צ אהובה תומר ז"תנ  11:50
�ק עמית פולק "סמו� למועד זה יוצאי� למקו� רפ. יפה לאזור השרפהמשטרת ח 

 . מפקד מרחב חו%�צ רוני עטיה "ותנ, ' מרחב חו%"קמב

 .קצי� משטרה מדווח על תחילת פינוי אזרחי� מעספייא  11:55

המסוק מרמת דוד מגיע . המשטרה מזעיקה מסוק משטרתי לסיוע בטיפול באירוע  11:59
12:20�לאזור ב. 

להזניק מייד את שני מטוסי " ניר�כי�"חברת רשות כבאות גליל מערבי מבקשת מ 12:00
�הכיבוי שאמורי� היו לעמוד בכוננות מ 13:00 . 

מעביר דיווח ) ט צפו�"משל(מרכז השליטה של המחוז הצפוני של המשטרה   12:07
12:44�דיווח דומה נמסר ג� ב...". בשלב זה אי� השתלטות על האש: "... ביניי�. 

�לכיוו� מערב ) 672/721צומת הכבישי� (המשטרה חוסמת את צומת דמו�   12:10 
 .721לכיוו� הירידה בכביש 

מדווח למפקד בית ) ג"רט(בשעה זו בער� מפקח רשות שמורות הטבע והגני�   12:15
 ...".תיער� לפינוי דמו�: "הסוהר דמו� על השרפה ומציע

 .מתמק� בצומת דמו�ק של רשות כבאות חיפה "רכב חפ 12:17

 סיוע מרשויות כבאות סמוכות באמצעות רשות תרשות כבאות חיפה מבקש 12:17
הממונה מטע� נציבות כבאות והצלה על הפעלת סיוע הדדי בי� , כבאות רמת ג�

 .רשויות כבאות סמוכות

רשות כבאות חיפה פונה למשטרה בבקשה לאשר פינוי מכלא דמו� ומהיישוב בית  12:21
 .אור�

ס מקבל " מפקד מחוז צפו� בשב�חלפו� ) מיקי(בשעה זו בער� גונדר מיכאל   12:30
 .ממפקד בית הסוהר דמו� דיווח על הצור� בפינוי הכלא

ק רשות כבאות חיפה בבקשה לפינוי "סג� מפקד שירותי כבאות חיפה פונה לחפ 12:34
 . עספייא�ציר דמו� 

 .רפהופעל מצב חירו� בשל השמבבית הסוהר דמו�  12:35
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 כבאית ראשונה ובה שני כבאי� �מופעל סיוע הדדי מרשויות כבאות סמוכות  12:38
 .גיעה לזירת האירועממרשות כבאות חדרה 

 , מתקבל דיווח ראשו� על השרפה) �"מש(ס "במרכז השליטה בנציבות שב  12:38

 .� הודעת ביפר על הפעלת מרכז שליטה נציבותי" מפי' המש12:45�וב

ס מפעיל את " שב12:48�וב, לש� פינוי דמו�" נחשו�"פעיל את יחידת ס מ"שב  12:39
 .ככוח תגבור, ובכלל זה את קורס קציני�, "ניר"ס "בי

 מפקד �צ רוני עטיה "הערכת מצב ראשונה של המשטרה בצומת דמו� בראשות תנ  12:40
קצי� פיקוח תנועה של מרחב , ' חו%"קמב, ח חיפה"ובהשתתפות מת, מרחב חו%

אחריות לגזרות ועל פינוי בית המפקד המרחב מחליט על חלוקת . אחרי�חו% ו
שהייתה , חליט כי האחריות לאירועמכמו כ� . הסוהר דמו� וקיבו' בית אור�

 .תוטל מעתה על מרחב חו%, מוטלת על תחנת חיפה

12:40  12:40�באזור . 1: מציבה מחסומי� נוספי�, בשעות שלא תועדו,  המשטרה13:30
באזור . 2; בית הסוהר דמו� ובית אור�, ניעת תנועה לכיוו� צומת דמו�עספייא למ

באזור נשר . 3; למניעת תנועה לכיוו� צומת דמו�) 672בכביש (האוניברסיטה 
 .למניעת עלייה לכיוו� צומת דמו�

שבעה מטוסי כיבוי נוספי� מגיעי� . הגעת מטוס כיבוי ראשו� לזירת האירוע 12:45
14:10�12:55ות לזירת האירוע בי� השע. 

 .ס מפעיל פקודת קבע לתגבור כוחות בתו� המחוז"מפקד המחוז בשב  12:46

רשות כבאות חיפה מבקשת סיוע הדדי נוס% מרשויות כבאות ברחבי האר'  12:50
 .באמצעות רשות כבאות רמת ג�

 .מגיע לזירת האירוע ונוטל פיקוד על כלל הכוחות, מפקד שירותי כבאות חיפה 13:00

 .סג� מפקד משמרת מרשות כבאות חדרה מגיע לזירת השרפה 13:00

 לכיוו� בית �)  צומת אור��להל�  (721� ו4המשטרה חוסמת את צומת הכבישי�   13:00
 .ומונעת עליית כלי רכב אזרחיי� מכיוו� מערב למזרח; הסוהר דמו�

 .רשת החשמל בבית הסוהר דמו� קורסת  13:01

ק רשות כבאות חיפה "ת כבאות חיפה פונה לחפעוזר קצי� מבצעי� של רשו 13:04
 .בבקשה לפנות את מלו� יערות הכרמל ואת אוניברסיטת חיפה

האש מתקרבת . ס מכריז על העלאת מצב הכוננות במחוז"מפקד מחוז צפו� בשב  13:20
 .לגדרות בית הסוהר דמו�

שות מר" (9עמק "ק רשות כבאות חיפה נרש� שכבאית "ביומ� המבצעי� של חפ 13:24
 .הגיעה לשטח השרפה) כבאות יזרעאל

בית ברמלה לכיוו� " ניר"ס "צוערי קורס קציני� יוצאי� באוטובוס הצוערי� מבי  13:30
 . בעת ובעונה אחת מפקד הקורס יוצא ברכב השירות שלו; דמו�הסוהר

; 721 יוצא מבית הסוהר דמו� לבית הסוהר כרמל דר� כביש � סבב פינוי ראשו�  13:40
 . אסירות ביטחוניות16 מפונות
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הנחייה שלא בתיאו� ע� , הנהלת האוניברסיטה מנחה על פינוי האוניברסיטה  13:45
 .המשטרה וא% שלא לפי עמדתה

. נוטל פיקוד על האירוע,  ניצב שמעו� קור�� צפו� של המשטרה מפקד מחוז  13:45
 ).מחוז צפו� במשטרה(האירוע הופ� לאירוע מחוזי 

, הנמצא בדרכו לבית הסוהר דמו�, יור� עדי) ד"סג( סג� גונדר � צפו� ד נחשו�"מג  13:52
 והכניסה לקיבו' בית 721בקטע שבי� צומת הכבישי� , 721נתקל באש על כביש 

. ונסוג לצומת בית אור�, לבית הסוהר דמו�, ) צומת בית אור��להל� (אור� 
כוחות נחשו� ד חס� את התנועה לכיוו� בית הסוהר דמו� והורה ל"המג, בהמש�

� אלא להגיע לדמו� דר� העיר חיפה 721שלא לעלות לבית הסוהר דמו� בכביש  
 ).כביש האוניברסיטה (672בכביש 

קצי� מבצעי� של רשות כבאות חדרה מדווח לחדר מבצעי� של רשות כבאות  13:53
 .חיפה כי מלו� יערות הכרמל פונה

 לתגבר את המסוק המלווה את ממריא ממרכז האר') שני(מסוק משטרתי נוס%   13:55
 . פועלי� שני מסוקי� בזירה14:30החל משעה . האירוע

 .מגיע לזירת השרפה, טפסר שמעו� רומח�רב, נציב כבאות והצלה 14:00

; 721 יוצא מבית הסוהר דמו� לבית הסוהר כרמל דר� כביש � סבב פינוי שני 14:00
 ).השיירה נוסעת בתו� אש על הכביש( אסירי� 97מפוני� 

 מושמעי� ברשת הקשר המשטרתית דיווחי� על עומסי 14:01החל מהשעה  14:01
 .תנועה ביציאה מהאוניברסיטה לכיוו� חיפה

אחד הקציני� של רשות כבאות חיפה מבקש מסג� מפקד שירותי כבאות חיפה  14:03
 .)721ציר  (לכיוו� בית אור�לבית הסוהר דמו� לחסו� את הציר שממערב 

ח חיפה כי לא נית� להגיע לבית הסוהר "ר תחנת חיפה מודיע בקשר למתקצי� סיו 14:04
 ".האש חוצה את הכביש"דמו� שכ� 

ניידת תנועה מחדרה דיווחה בקשר כי שירותי הכבאות לא אפשרו לה� לעלות  14:09
 .וכי הציר סגור,  לכיוו� בית הסוהר דמו�721בציר 

יי� התייעצות בצומת בית אור� ע�  הוא ק14:10לדברי נציב כבאות והצלה בשעה  14:10
על פי חוות דעת� היה צור� ; סגנו וקצי� המבצעי�, מפקד שירותי כבאות חיפה

הנציב העביר דברי� אלו ; )672כביש (לפנות את האסירי� לכיוו� האוניברסיטה 
 .ס ולמפקד המחוז של המשטרה"לנציב שב

 חסו� 721ב חו% כי ציר מפקד מחוז צפו� של המשטרה מודיע בקשר למפקד מרח 14:15
 .על הכבישלתנועת כלי רכב בשל אש 

ק רשות כבאות חיפה פונה לקצי� מבצעי� של הרשות ושואל א� אפשר "חפ 14:20
 ".מהכלא לבית אור� שלילי"קצי� המבצעי� משיב . להעביר את האסירי�

צ אית� מנשה "סנ, )ח זיכרו�" מת�להל� (מפקד תחנת המשטרה זיכרו� יעקב  14:20
האש : "מדווח בקשר) שמונה כאחראי מטע� המשטרה לפינוי בית הסוהר דמו�(

 ]".מחוות הסוסי� עד בית סוהר דמו�[הגיעה למעלה לחלק העליו� 
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ד נחשו� צפו� מנחה את כוחות נחשו� כי נפתח ציר חלופי לפינוי האסירי� "מג  14:21
 .)כביש האוניברסיטה (672 ציר �מבית הסוהר דמו� לכיוו� מזרח 

 .ל מחוזי בבית הסוהר כרמל"ס פותח חמ"' מחוז צפו� בשב"עוזר קמב  14:25

קצי� המבצעי� של רשות כבאות חיפה מנחה ברשת הקשר של רשות כבאות   14:27
 .721חיפה את כוחות הכיבוי להימנע מנסיעה בציר 

א " מד שלרכבכלי הא מפי' הנחיה ולפיה נאסר על "סג� מנהל מרחב כרמל במד  14:28
א שהגיעו מכביש החו% "ועל כלי הרכב של מד,  ללא אישורו721לנסוע בכביש 

 ). צומת אור� (4/721להמתי� בצומת הכבישי� 

 בער� הוא 14:30בשעה , טפסר אריה רגב, לדברי מפקד שירותי כבאות חיפה 14:30
בעת שהיו מכונסי� ברחבה הסמוכה , ס"הודיע למפקדי� של המשטרה ושל שב

 לכיוו� � מכיוו� בית הסוהר דמו� מזרחה � 721כי קטע מציר , ו�לבית הסוהר דמ
לגבי קטע מציר . וכי כוחות הכיבוי מגני� עליו מפני האש,  פנוי�האוניברסיטה 

הודיע מפקד שירותי כבאות , 4מכיוו� בית הסוהר דמו� מערבה לכיוו� כביש , 721
 וכי כוחות הכיבוי אי� בידיו תמונת מצב באשר לסיכוני האש על הציר"חיפה כי 

 מבית הסוהר לכיוו� האוניברסיטה 721מרכזי� מאמ' לאבטח את הקטע של ציר 
 ...".כציר מילוט לכוחות החירו�

מועד שהתרחש  ועד ל14:30שעה החל מה, לדברי מפקד שירותי כבאות חיפה 14:30
 ,721 בכבישבאש כוחות הכיבוי  של לחימה אינטנסיבית התבצעה אסו� האוטובוס

 . לכיוו� צפו� וצפו� מערב�� כוונה למנוע את התפשטות האש מעבר לכביש מתו

הפע� דר� ציר ,  יוצא מבית הסוהר דמו� לבית הסוהר כרמל� סבב פינוי שלישי  14:30
672 � .  אסירי�81מפוני� 

ס לבתי הסוהר נאמר כי עליה� להיער� לקליטת "בהודעת ביפר שמפי' שב 14:32
� מסגרות עושות דרכ� לבית הסוהר דמו� 4 �ס ניר "בי"וכי , אסירי� שפונו 

 ".התייצבות המסגרות בבית הסוהר כרמל ועבודה בהתא� להנחיות המחוז

� מבצעי� "ס לרע"' מחוז צפו� בשב" פונה קמב14:32בסמו� לאחר השעה  14:32
ס בדרישה לפצל את כוח הסיוע מבית הספר ניר באופ� שאוטובוס הצוערי� "בשב

קי� ושל קורס " לבית הסוהר דמו� והאוטובוסי� של קורס המשייסע במישרי�
מפקד . ס אישר דרישה זו"סג� נציב שב. סוהרי קבע ייסעו לבית הסוהר כרמל

 .  לער�15:00' המחוז בשעה "המחוז מקבל מידע על כ� מקמב

והתנועה לבית הסוהר ,  סגור לתנועה721ס מפי' הודעת ביפר ולפיה כביש "שב  14:35
 ).כביש האוניברסיטה (672בצע דר� כביש דמו� תת

מסוק משטרתי מדווח ברשת הקשר המבצעית של רשות כבאות חיפה לקצי�  14:35
מבצעי� של הרשות כי הוא רואה את כל מוקדי האש ומבקש מכוחות הכיבוי 
להעלות למסוק נציג של כוחות הכיבוי על מנת שיוכל לספק מידע ולכוו� את 

 .כוחות הכיבוי הפועלי� בשטח

המסוק יישאר צמוד על הציר " המשטרה בקשר כי הנחיית מפקד מחוז הצפו� של 14:40
ז חוזר על ההנחיה " הממ14:42בשעה ". עד סיו� הפינוי מכלא דמו�] 721[הזה 



 כשלי� ומסקנות,  מחדלי�
 2010 דצמבר 
השרפה בכרמל 

28 

ויבדוק לי כל הזמ� א� השרפה לא מתפתחת ]... 721[על הציר ... המסוק יהיה"כי 
 ". בכיווני� אלה

 הפינוי ורכבי הפינוי הגעת כוחות�ח זיכרו� שנמצא בכלא דמו� מתלונ� על אי"מת 14:42
כרגע כל העש� סביבנו מחכי� ... הראות פה ממש אפסית "ומדווח כי 

 ...".שהאוטובוסי� יגיעו 

 .ק רשות כבאות חיפה מבקש סקירה מכוחות הכיבוי בשטח"חפ 14:43

 721מפקד מחוז צפו� של המשטרה מודיע בקשר כי השתלטו על האש בציר   14:49
 .תוח לתנועהוהכביש לבית הסוהר דמו� פ

 . נפתח לתנועה721ס מפי' הודעת ביפר כי כביש "שב  14:52

 721ח זיכרו� חוזר בשמו של מפקד המחוז ומבקש מהמסוק לבדוק שכביש "מת  14:58
 .אינו עולה שוב בלהבות

בשעה זו בער� בהתייעצות שמתקיימת בבית הסוהר דמו� בי� מפקד מחוז צפו�  15:00
מסר קצי� ,  מהמשטרה וממער� הכבאות,ס"של המשטרה למפקדי� משב

המבצעי� של רשות כבאות חיפה שציר הפינוי צרי� להיות מצומת בית אור� 
ושקטע הכביש שצרי� להישאר סגור הוא מצומת בית אור� , מזרחה לצומת דמו�

 . מערבה לכיוו� צומת אור�

ה בצומת בשעה זו בער� מפקד שירותי כבאות חיפה הציב צוות כיבוי אש בחסימ 15:00
 .לכיוו� צומת אור�, בית אור� והורה לו שאי� לאפשר לשו� רכב לרדת מערבה

 672בשעה זו בער� נציב כבאות והצלה עולה למסוק המשטרתי במנחת בכביש  15:00
זמ�  (15:20ונוחת באותו מנחת בער� בשעה ) בי� צומת דמו� לאוניברסיטה(

 ). משוער

פונה למסוק , � מחוז צפו�"קצי� אג, ל"אור בוקר זצ לי" תנ15:04�בשעה זו וג� ב  15:01
שאפשר . שהכל פנוי, 4עד כביש , מהקיבו' למטה "721בבקשה לסרוק את כביש 

 ".להוריד את הפינויי�

הכלא , מבחינת הכלא ג� מבחינת עש� ע� הרוח"המסוק המשטרתי מדווח כי  15:04
 ".כרגע מתנקה מעש� 

 ,] 721[כרגע האש מתקרבת לציר : "למפקד מחוז צפו�ל מדווח "צ ליאור בוקר ז"תנ  15:04
 ...".כיבוי אש פה לידי

צ רוני "מתקיימת הערכת מצב שנייה של המשטרה בצומת דמו� בראשות תנ 15:05
, א"ממד, בהשתתפות נציגי� מרשות כבאות חיפה, מפקד מרחב חו%, עטיה

. ומעספייאמעיריית חיפה , ג"מרט, ר"מפקע, )ל"רח(מרשות החירו� הלאומית 
בהערכת המצב סיכ� מפקד המרחב כי המשימה העיקרית היא פינוי מהיר של בית 

לפינוי יישובי� שיש סכנה שהאש , ל"בסיוע כוחות צה, הסוהר דמו� והיערכות
על בסיס הנחייתו של מפקד , עוד קבע מפקד מרחב חו%. תתפשט לכיוו� שלה�

יוע לנסוע מצומת אור� דר� שעל כוחות הס, דקות אחדות לפני כ� בקשר, המחוז
 .  לבית הסוהר דמו�721כביש 

 . ס מגיע למחסו� בצומת אור�" מפקד קורס קציני� בשב15:10�בי� שעה זו ל  15:05
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על מוקד אש גדול כשלוש , המסוק המשטרתי מתריע ברשת הקשר המשטרתית  15:06
]... 721[כא� בציר ] למוקד האש[מישהו צרי� לחכות לו : "מאות מטר מהכביש

 ".או שהוא יגמר כא� אחרי שיישר% הכל

 ?"מה המצב בציר בית אור�: "ח זיכרו� מבקש עדכו� מהמסוק"מת 15:11

האש ככול הנראה מתקרבת למלו� של : "ח חיפה מתריעה ברשת הקשר"מת  15:13
 ]".בית אור�[הקיבו' 

 . בלבד5באוויר חג מסוק ;  חוזר לרמת דוד לתדלוק4מסוק   15:15

 מזרחה לבית 721אוטובוס הצוערי� עובר בצומת אור� ומתחיל בעלייה בכביש   15:17
 .סוהר דמו�

בשעה זאת בער� נציב כבאות והצלה יורד מהמסוק המשטרתי במנחת בכביש  15:20
ובמקומו עולה למסוק עוזר קצי� מבצעי� של ) בי� צומת דמו� לאוניברסיטה (672

 .רשות כבאות חיפה

ל רשות כבאות חיפה מדווח ברשת הקשר למפקד רשות כבאות קצי� מבצעי� ש  15:20
, מסוכנת בשל השרפה) חניו� קדומי� תחתו�(לאלה 'חיפה כי הכניסה לחירבת ג

 ישנ� סיכוני אש בציר העולה �דהיינו . (ונשקפת סכנה ג� למלו� יערות הכרמל
 ). מצומת אור� מזרחה לכיוו� בית הסוהר דמו�

אש ענקית המתקרבת : "ע על שרפה בגבעת וולפסו�המסוק המשטרתי מתרי  15:20
ממערב לאזור בו , 721נמצא בכביש של המשטרה מפקד המחוז ". לגבעת וולפסו�

 .יתרחש בעוד זמ� קצר אסו� האוטובוס

15:20  15:20� ברשת 15:20בסמו� לאחר הדיווח שהתקבל בשעה .  זמ� משוער15:23
חוברי� מפקד , וולפסו�הקשר מהמסוק המשטרתי על אש המתקרבת לגבעת 

הנמצאי� , ר ודובר מחוז צפו� של המשטרה"מפקד המחוז של פקע, מרחב חו%
למפקד שירותי הכבאות חיפה ומסיירי� ברכב השטח שלו בנסיעה , בצומת דמו�

ראו ג� אירוע בשעה ( על מנת לוודא שהמעבר בו אפשרי 721מערבה בכביש 
15:27.( 

כבאות חיפה מדווח מהמסוק המשטרתי ברשת עוזר קצי� מבצעי� של רשות  15:25
 ".השריפה מטפסת לגבעת וולפסו�"ק של הרשות כי "הקשר לחפ

ל מדווח בקשר למפקד המחוז "צ ליאור בוקר ז" תנ15:30בשעה זאת וכ� בשעה   15:27
 . סגור בשל אש�כלפי מטה ,   מערבה� מצומת בית אור� � 721כי ציר 

ע� המפקדי� הנלווי� אליו , שירותי כבאות חיפהרכבו של מפקד . זמ� משוער 15:27
לאחר נסיעה . חל% בסמו� לצומת בית אור� לכיוו� מערב, ברכבו כמפורט לעיל

באותה . מעבר לכביש, מזרח�ה� הבחינו באש בגבעות שבדרו�, קצרה מערבה
הוא קיבל הוראה ממפקד המחוז לחבור מזרחה , לדברי מפקד מרחב חו%, עת

מפקד שירותי כבאות חיפה סובב את רכבו ושב על  .מש� לש� הערכת מצב
ה� נתקלו באש ועש� , ובנסיעה מזרחה בדרכ� לכיוו� צומת בית אור�, עקבותיו

במעי� אמבטיית אש ממש נסיעה בתו� "ניכר ונסעו לדברי מפקד מרחב חו% 
ראה מפקד מרחב חו% רכב שנסע מולו ושבו , בעת שחלפו באש ובעש�...". האש
ל ואחריה� רכבו של "צ איציק מלינה ז"ל וסנ"צ אהובה תומר ז"תנ) מערבה(נסעו 
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תו� כדי נסיעה ניסה מפקד המרחב לקרוא לה� ברשת . ל"צ ליאור בוקר ז"תנ
בשעה (לא היה מענה לקריאתו , בשל בעיות בקשר באזור, א� לדבריו, הקשר
 ). צול� רכבו של מפקד שירותי כבאות חיפה מגיע לצומת בית אור�15:29

כל אחד , ל"צ ליאור בוקר ז"ל ואחריה תנ"צ אהובה תומר ז"תנ. זמ� משוער  15:28
 . מכיוו� צומת בית אור� לכיוו� מערב721יורדי� בכביש , ברכבו

של רשות כבאות חיפה נמצא ליד חניו� חוות משמר הכרמל ' מפקד משמרת א 15:29
ה על להבות ומדווח ברשת הקשר של רשות כבאות חיפ) מחצבות קדומי� תחתו�(

 .גבוהות במקו� זה

 ).מחצבות קדומי� תחתו�(אוטובוס הצוערי� עובר בעיקול הדר� , זמ� משוער  15:29

 153 יוצא מבית הסוהר דמו� לבית הסוהר כרמל ובו � סבב הפינוי הרביעי  15:30
א� בדרכה נתקלה באש והופנתה , 721השיירה הופנתה מערבה לכביש . אסירי�

ראו ג� אירוע ( כביש פרויד � 672בציר חלופי דר� כביש לבית הסוהר כרמל 
 ).15:35בשעה 

תמצאו איזה מקו� ליד : "מפקד מחוז צפו� של המשטרה מנחה ברשת הקשר  15:30
... צרי� שיהיה נציג של כל אחד, נארג� איזה הערכת מצב מצומצמת, הצומת

 ".חמש דקות אני אצל�

צ ליאור בוקר "ל או תנ"צ אהובה תומר ז"תנ) זמ� משוער (15:31� ל15:30בי�   15:30
שנמצאי� בתנועה מערבה וכבר עברו באש שעל הציר ) או שניה� יחד(ל "ז

, בהמש�. חוסמי� את דרכו של אוטובוס הצוערי� ומורי� לו לשוב על עקבותיו
,  מטר עד שנתקל באש150 עד 100�האוטובוס מסתובב ושב על עקבותיו כ

100�רי כהאוטובוס חוזר בהילו� אחו� מטר עד ששוב נתקל באש החוסמת 150
 . את דרכו

�400מוקד אש גדול שמתקרב לבית אור� ממזרח הוא במרחק "המסוק מדווח על  15:31
 מטר 400] האש: "[ובהמש� מוסי%".  מטר מזרחית לקיבו' ר' אליה�500

ממש יעבור את , זאת אומרת צרי� ש� כוח שיחצה, ר' אליה�, מזרחית לקיבו'
 ".שהכבי

ח חיפה כמה פעמי� ברשת " נשמעת מת15:40:51 ועד שעה 15:34:15משעה  15:34
לדבריה , הקשר של המשטרה מודיעה כי היא וכמה מכוניות נלכדו בשרפה עצומה

 .וקראה להפנות למקו� סיוע דחו% של מטוסי כיבוי, "שוויצריה הקטנה"ב

 ".הגענו" הסוהר דמו� ומדווח מגיע לבית,  מפקד קורס קציני��ד אמנו� יהבי "סג  15:35

". סגור למטה] 721[הציר "ראש משרד סיור תחנת זיכרו� יעקב מדווח בקשר   15:35
 הממונה על פינוי בית הסוהר דמו� מטע� �צ אית� מנשה "סנ, ח זיכרו� יעקב"מת

 ...".הציר לא חסו� אני חוזר הציר פנוי: " משיב לו בקשר�המשטרה 

' המחוז שיצא מבית סוהר דמו� ונוסע מערבה בציר " קמב� ד שמוליק לביא"סג  15:35
721 �, ד נחשו� צפו�" מג�ד יור� עדי "וכ� סג,  לפני שיירת סבב הפינוי הרביעי

סבב הפינוי משנה , כאמור;  בשל אש על הכביש� סבב הפינוי הרביעיעוצרי� את 
 .ויד דר� האוניברסיטה וכביש פר�כיוו� ונוסע לבית הסוהר כרמל מלמעלה 
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 נמצא במגמת נחיתה במנחת האוניברסיטה ולא שומע 5 מסוק 15:35החל משעה  15:35
 שני 15:42 ועד 15:35בפועל מהשעה .  ברשת הקשר אליו המופנותאת הקריאות

 . המסוקי� אינ� באוויר

כבאות חיפה כי התפשטה שירותי ק רשות כבאות חיפה מדווח לסג� מפקד "חפ 15:37
 .� ובשוויצריה הקטנהשרפה ענקית בבית אור

בשעה . ח חיפה א� לא נענה" מפקד מרחב חו% קורא ברשת הקשר למת15:37:21   15:37
 פונה 15:39:37בשעה ; ח חיפה נשמעה ברשת קוראת שוב לעזרה" מת15:39:29

 מפקד מרחב חו% מדווח למפקד 15:39:45ובשעה , ח חיפה"מפקד המחוז למת
 .עהמחוז על ירידת כוחות למקו� האירו

15:40  15:40�צ אהובה "ורכביה� של תנ" 9עמק "כבאית ,  אוטובוס הצוערי�15:41
 .ל ונוסעיה� לכודי� במלכודת אש"צ ליאור בוקר ז"ל ותנ"תומר ז

15:43 15:43�ואצל סג� ) א"במוקד מד, א"ק מד"בחפ(א " מתחילי� להתקבל במד15:44
 של כמה ניידות א דיווחי� על אירוע חריג"כרמל במד) ר"סממ(מפקד מרחב 

ר מכוו� אמבולנס טיפול נמר' לכיוו� מקו� "הסממ. משטרה הלכודות באש
 .האירוע

שבה נוסעת אהובה , א ידיעה על אוטובוס וניידת משטרה"ק מד"מתקבלת בחפ 15:45
ק מבצע פעולות "והחפ, "שוויצריה הקטנה"אשר לכודי� בשרפה ב, ל"תומר ז

 .לאיתור�

מגיע לזירת האירוע ונוטל , פקד שירותי כבאות חדרהמ, טפסר יששכר תוהמי 15:45
 .פיקוד על כוחותיו

 ברשת �עוזר קצי� מבצעי� כבאות של רשות חיפה מדווח מהמסוק המשטרתי  15:45
, חזית האש מתקרבת לכניסה לבית אור�" כי �הקשר של רשות כבאות חיפה 

 ".הכול בלהבות... הבתי� בוערי�

באות חיפה מדווח בקשר כי הוא נמצא בשער של מרשות כ' מפקד משמרת א 15:47
מדווח כי הוא זקוק לעזרה באופ� . חוות משמר הכרמל ושניי� מאנשיו פצועי�

 .דחו%

� כיבוי אש נכנסו "ע� קצי� אג", א"איש מד, א"על פי דיווח ממד, בשעה זו בער�  15:47
לחל' את אנשי המשטרה מהאש ומגלי� כי לא נית� לעבור בשל האש על 

 ".בישהכ

 יוצא מבית הסוהר דמו� הפע� לבית סוהר גלבוע דר� � סבב הפינוי החמישי  15:50
 . מפוני�99ובו ) דר� נשר (672כביש 

כביש  (672 יוצא מבית הסוהר דמו� דר� כביש � והאחרו� סבב הפינוי השישי  15:53
 . אסירי� מפוני�47לבית הסוהר כרמל ובו ) פרויד

יורד לכיוו� אוטובוס צוערי " 11שומרו�  "�כבאות חדרה רכב כיבוי של רשות  15:53
 .ס ומנסה לחל' ניצולי�"שב

 .� אחוד בחניו� האוניברסיטה"מוק� צובר חפקי  18:25

 .4ק של רשות כבאות חדרה בסמו� לצומת אור� שבכביש "מוק� חפ 19:00
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 .בחניו� האוניברסיטה מתקיימת הערכת מצב שלישית של מפקד מרחב חו% 19:00

 .ק המשות% לשירותי המער� הכבאות ולחיל האוויר"מוק� החפ 22:00


