
111 

 וההצלה  הכבאות מער	היערכות 
  ביו� פרו� השרפהוופעילות לאירועי חירו�

 

 

 תקציר

 �להל�  (2010 בדצמבר 6 ועד �2מ, א"השרפה שהתחוללה בכרמל בחנוכה תשע .1
וכבר ביומה , הייתה שרפת יער נרחבת ומורכבת ביותר, )השרפה בכרמל או השרפה

אירוע זה ; לדות מדינת ישראלהראשו� היא הייתה לאסו� השרפה הכבד ביותר בתו
, הנחות יסוד ותהליכי עבודה מבצעיי , העמיד במבח� אמת קשה וכואב תפיסות

בכלל . שעליה  התבסס מער" הכבאות וההצלה בישראל עד אז, ארגוניי  וניהוליי 
הפיקוד והשליטה על , זה עמדו למבח� סדרי ההיערכות והכוננות ודפוסי הניהול

ה� בדרג נציבות כבאות והצלה שבמשרד ,   והאוויריי כוחות הכיבוי הקרקעיי
 וה� בדרג רשויות הכבאות � הנציב ומפקח כבאות ראשי �הפני  ושל העומד בראשה 

השרפה בכרמל הפכה לאירוע מכונ� במער" הכבאות . תוההצלה המוניציפליו
, וההצלה בקנה מידה ארצי מבחינת השפעותיה המידיות והעתידיות על המבנה

אול  ג  בחלו$ כשנה ומחצה ;  וההפעלה של מער" זה בעתות שגרה וחירו הארגו�
 .כמפורט בהמש", �מאז השרפה עדיי� צו זה עומד לפירעו

אי� זו הפע  הראשונה שמבקר המדינה עוסק במער" הכבאות וההצלה של  .2
היערכות העור$  "�האחרוני  שבה  , קדמו לכ" כמה וכמה דוחות; מדינת ישראל

היערכות שירותי "ובו הפרק , )2007פורס  ביולי " (מלחמת לבנו� השנייהותפקודו ב
ודוח מעקב על תיקו� , "הכבאות וההצלה לעתות חירו  ותפקוד  בעת המלחמה

שפורס  , "היערכות שירותי הכבאות וההצלה לעת חירו : "הליקויי  שהובאו בו
הודגש כי מרבית בשני הדוחות האחרוני  . מיד לאחר השרפה בכרמל, 2010בדצמבר 

 . א" ה  לא תוקנו וההמלצות לא יושמו, הליקויי  כבר הועלו בעבר

במהל" השני  אירעו כמה וכמה שרפות : על המחדלי  התריעו ג  ועדות .3
הוועדות הדגישו כי ; שבעקבות רוב� הוקמו ועדות חקירה ובדיקה, חריגות בגודל�

ולתו להתמודד ע  אירועי הליקויי  החמורי  במער" הכבאות וההצלה פגעו ביכ
המלצה עיקרית של הוועדות הייתה כי יש לשנות את המבנה הארגוני של . חירו 

מער" הכבאות ממבנה מבוזר הפועל במסגרת הרשויות המקומיות למער" כבאות 
ובו מדרג סמכויות , בראשות נציב בעל סמכויות פיקוד ברורות ומוגדרות, ארצי

וכי יש לחוקק חוק מיוחד לשירותי , ס"ה ובשבופיקוד הדומה לזה הנהוג במשטר
, עוד המליצו הוועדות לקבוע כללי  למניעת דלקות ביערות ולמנות גו$ אחד. הכבאות

אול  רוב ההמלצות . כאחראי ליישו  הכללי  האמורי , בעל סמכות סטטוטורית
 .לא יושמו
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ל  קיבלו ממשלות ישרא1986משנת : ג  החלטות ממשלה בנושא לא יושמו .4
על פי . לדורותיה� כמה וכמה החלטות שמטרת� להסדיר את מער" הכבאות וההצלה

יש להקי  מער" כבאות והצלה ארצי ולחוקק חוק חדש למער" הכבאות , ההחלטות
ובכלל זה כל , רוב ההחלטות לא יושמו. שיית� תוק$ למבנה הארגוני החדש שלו

אלה החלטות הממשלה ו. ההחלטות הנוגעות לשינוי המבנה הארגוני של המער"
 :האחרונות בעניי� זה

) 3484' החלטה מס( החליטה הממשלה בראשות מר אהוד אולמרט 2008במאי  )א(
 ולפיה רשות הכבאות ,לבצע רפורמה מקיפה בתחו  שירותי הכבאות וההצלה

ויבוטלו כל רשויות הכבאות שפעלו , ממשלתית עצמאית�הארצית תהיה רשות פני 
על פי ההחלטה היה על שר הפני  ושר .  או רשויות מקומיותבמסגרת איגודי ערי 

 .  יו 60האוצר לאשר את המבנה הארגוני המוצע של רשות הכבאות הארצית בתו" 

) 1904' החלטה מס( החליטה הממשלה בראשות מר בנימי� נתניהו 2010ביולי  )ב(
כיר להשלי  את תז, בתיאו  ע  שר המשפטי  ושר האוצר, להטיל על שר הפני 

בהתא  להחלטת הממשלה , החוק בדבר הקמת הרשות הארצית לכבאות והצלה
 וכ� להורות לנציבות הכבאות וההצלה ,ולהפיצו בתו" חודש, 2008 ממאי 3484

 100להשלי  את החסרי  המהותיי  במער" הכבאות בציוד ובכוח אד  בעלות של "
ל משרד הפני  "י מנככפי שיגבש נציב הכבאות וההצלה ויאושר על יד, ח"מיליו� ש

 2012עוד נקבע בהחלטה כי עד סו$ שנת ". והממונה על התקציבי  במשרד האוצר
וכי ע  ההתקדמות בהקמתה , יושל  תהלי" הקמת הרשות הארצית לכבאות והצלה

 .יושלמו החוסרי  האמורי 

החליטה הממשלה בראשות מר , כחודש לאחר השרפה בכרמל, 2011בינואר  )ג(
להעביר את שטח הפעולה של נציבות כבאות ) 2699' החלטה מס(ו בנימי� נתניה

והצלה ממשרד הפני  למשרד לביטחו� הפני  וכ� להעביר את הסמכויות של שר 
 חוק שירותי הכבאות או �להל�  (�1959ט"התשי, הפני  לפי חוק שירותי הכבאות

 להקי  צוות כמו כ� הוחלט. לשר לביטחו� הפני , וחוקי  רלוונטיי  נוספי , )החוק
ממשלתי בראשות המשרד לביטחו� הפני  לגיבוש ולליווי של תהלי" החקיקה בדבר 

 הפי- המשרד לביטחו� 2011בתחילת דצמבר . הקמת הרשות הארצית לכבאות והצלה
הצעת . �2011ב"התשע, הפני  את תזכיר חוק הרשות הלאומית לכבאות והצלה

נדונה ואושרה בוועדת שרי  " �2012ב"התשע, חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה"
2012לענייני חקיקה בתחילת פברואר 

1
הצעת החוק . �19.3.12 ופורסמה ברשומות ב

 והועברה לוועדת הפני  והגנת �21.3.12אושרה במליאת הכנסת בקריאה ראשונה ב
 .הסביבה של הכנסת להמש" הלי" החקיקה

__________________ 

השר לשירותי דת ערער על החלטת הוועדה א� זו דחתה את ערעורו בישיבתה ; 2520/חק' החלטה מס  1
 ]).2520/חק [4410' החלטה מס (�11.3.12ב
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 פעולות הביקורת

בדק משרד מבקר המדינה באופ� , ירוגי�לס, 2012 עד מאי 2011בחודשי  ינואר 
את ההיערכות והכוננות של נציבות , מערכתי ומפורט את אירועי השרפה בכרמל

כבאות והצלה ושל רשויות הכבאות לקראת ימי  שבה  יש סיכו� מוגבר לפריצת 
הביקורת התמקדה ביומה הראשו� של . שרפות יער ואת אופ� ניהול הלחימה באש

הביקורת נעשתה . דמו לפריצתה ועד אחרי אסו� האוטובוס מהשעות שק�השרפה 
. בנציבות הכבאות וההצלה שבמשרד הפני  וברשויות הכבאות של חיפה וחדרה

במשרד האוצר , בדיקות השלמה נעשו ברשויות כבאות נוספות ובמשרד הפני 
 נפגשו מבקר 2011בנובמבר  .ובכמה גופי  נוספי  ובה  השירות המטאורולוגי

נוס$ על מת� הערותיה  , וצוות הביקורת ע  מפקדי כבאות בכירי  שביקשוהמדינה 
בהתא  לכללי הצדק , כמו כ�. ג  להשמיע� בעל פה, על טיוטת דוח הביקורת בכתב

 טיוטה נוספת של הדוח לקבלת 2012הטבעי העביר לה  צוות הביקורת בפברואר 
 .תגובת 

שהעמידו לרשותו נציבות כבאות לצור" הבדיקה נעזר צוות הביקורת בחומרי תיעוד 
הקלטות ותמלילי  של ,  ובכלל זה יומני מבצעי �והצלה ורשויות הכבאות וההצלה 

הקלטות משידורי רדיו וטלוויזיה שהתקיימו במהל" , שיחות שנעשו ברשתות הקשר
תחקירי  שעשו רשויות הכבאות וכ� מידע שנאס$ באמצעות שאלוני  , השרפה

.  קציני כבאות שהשתתפו בכיבוי השרפה בכרמל�166 לששלח משרד מבקר המדינה
כמו כ� קיי  צוות הביקורת כמה וכמה סיורי  משותפי  ע  מפקדי  בכירי  

על מנת לעמוד מקרוב , מרשויות הכבאות חיפה וחדרה באזור שבו התחוללה השרפה
, על תנאי השטח ועל הפעולות שנקטו מפקדי  אלה בשלבי  שקדמו לשרפה

הצוות קיי  ג  דיוני  ע  קשת של גורמי  במער" ; וניי  ובמהלכהבשלביה הראש
 ,הכבאות וההצלה ובארגוני  אחרי  וכ� ע  גורמי  שיש ביד  מידע על הנושא

, ובה  אישי ציבור, ולפיכ" היה באפשרות  לשפו" אור על סוגיות שונות בעניי� זה
 . רי היער והצומח ואח, אנשי מקצוע בתחומי האקלי  והמטאורולוגיה

 

 ההסדרה הנורמטיבית של פעילות מער
 הכבאות וההצלה 

ה .1 ל צ ה ה ו ת  ו א ב כ ה  " ר ע מ י  ב י כ ר חוק שירותי הכבאות ותקנותיו : מ
הממונה על ביצועו עד . מסדירי  את מת� שירותי הכבאות וההצלה במדינת ישראל

 היה שר הפני 2011ינואר 
2

 ,) הנציבות�להל� (נציבות כבאות והצלה במשרד הפני  . 
הכיבוי האווירימער" ו)  רשויות הכבאות�להל� (רשויות כבאות והצלה 

3
 ה  � 

__________________ 

החליטה הממשלה להעביר את האחריות לביצוע החוק לידי השר , אחר השרפהל, 2011בינואר   2
 פני�המשרד לביטחו� ידי הלכבאות והצלה  האחריות לנציבות הועברהובהתא� לכ� , פני�הלביטחו� 
 .2011באפריל 

הכיבוי האווירי מופעל על ידי הקר� לכיבוי אווירי המשותפת למשרד הפני� באמצעות מער�   3
 .ל ורשות הטבע והגני�"קקל, הנציבות
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המרכיבי  הבסיסיי  של המער" הארצי למת� שירותי כבאות והצלה בעתות שגרה 
 ). מער" הכבאות�להל�  (חירו ובמצבי 

והוא אחראי לניהולה ולמילוי משימותיה , בראש הנציבות עומד נציב כבאות והצלה
הנציב משמש ג  מפקח כבאות ראשי . כיחידת סמ" במשרד הפני של הנציבות 

. והוא מונה על ידי שר הפני  מכוח הוראות החוק, כמשמעותו בחוק שירותי הכבאות
טפסר �כיה� כנציב רב, לרבות בזמ� השרפה בכרמל, 2011 ועד סו$ אפריל 2002מיוני 

אשר מונה , )נציבטפסר שמעו� רומח או הנציב דאז או ה� רב�להל� (שמעו� רומח 
 ; �29בעת כהונת הממשלה ה, לתפקיד הנציב על ידי שר הפני  דאז מר אליהו ישי

השר אליהו ישי כיה� בתפקיד . טפסר שחר איילו�� החלי$ אותו בתפקיד רב�1.5.11ב
 לרבות בעת � �32 הממשלה ה�שר הפני  ג  בעת כהונת הממשלה הנוכחית 

 . השרפה בכרמל

כבאותהתקנות שירותי 
4

 ומסמ" מאפייני העיסוק של הנציב שהגדירה נציבות 
קובעי  את תחומי הפעילות שנציב , 2003ביוני )  " נש�להל� (שירות המדינה 

 :ובכלל זה, כבאות והצלה אחראי לה 

על נציב כבאות והצלה לפקח על פעולותיה� של רשויות , על פי התקנות )א(
לפעולותיה ולדרוש די� וחשבו� על לתת לרשות כבאות הוראות בכל הנוגע , הכבאות

 .על ציוד הכיבוי שבידי רשות כבאות ועל כוח האד  ברשות, שרפות ועל מהל" כיבוי�
הנציב רשאי ליטול לעצמו את הפיקוד על הכבאי  במקו  שבו הוגשה עזרה , כמו כ�
 .או לקבוע אד  שישמש מפקד על הכוחות, הדדית

אחראי נציב כבאות והצלה לארגו� ,  "על פי מסמ" מאפייני העיסוק של נש )ב(
וכ� על , בהתא  להתפתחות סיכוני האש, ולפיתוח של מער" הכבאות במדינת ישראל

באמצעות תכנו� וארגו� של , טיפוח הרמה המקצועית של שירותי הכבאות וההצלה
 .הנחיות וחוברות הדרכה, קורסי  והשתלמויות לכבאי  ופרסו  הוראות

י .2 ב ש  א ב ה  מ י ח ל ה ת  ר ו תת ו ר י , ע ח ו ת פ י   ח ט ש ב ו ש  ר ו ח  :ב
,  פרסמה הנציבות קוב- הוראות בעניי� תורת הלחימה באש ביערות2005במר- 

ל כלל נציגי  מרשויות "צוות מחברי התו; )ל" התו�להל� (בחורש ובשטחי  פתוחי  
 מהרשות לשמירת ,)ל"קק �להל� (מקר� קיימת לישראל , ממשטרת ישראל, הכבאות

. מהשירות המטאורולוגי ומפיקוד העור$, )ג"רט �להל� (  הטבע והגני  הלאומיי
פרק , הלחימה באשבנושא פרק : ל שלושה פרקי "במועד פרו- השרפה היו בתו

, פקודת היערכות לעונת הקי-, בי� היתר, ל כלל"התו. הבטיחותבנושא מי ופרק "אג
 �להל� (חורש ובשטחי  פתוחי  , נוהל הפעלת כוחות בכוננות ובעת אירוע ביערות

עזרה הדדית , שטחי כינוס, ק"נוהלי הפעלה של חפ, )נוהל כוננות והפעלת כוחות
 . וסיוע אווירי

ב  .3 י צ נ ה ת  ו א ר ו ק (ה ר 2פ 0 0: נוהל " פרסמה הנציבות 1993בדצמבר  )
די והיא מעדכנת אותו מ, "חירו הפעלה מבצעית בשירותי הכבאות והצלה בשגרה וב

הנוהל עוסק בכלל הפעולות . עי  של הנציבות מבצ200הנוהל נכלל בפרק ; פע  בפע 
לסיוע , לחילו- והצלת נפש ורכוש, הדרושות לכיבוי דלקות ולמניעת התפשטות�

__________________ 

 .1972"ב" התשל,)סמכויות מפקח כבאות ראשי(כבאות התקנות שירותי   4
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אירוע , אירוע שבו מעורבי  חומרי  מסוכני , פיגוע חבלני, באירועי תאונות דרכי 
 . אסו� המוני וכל פעולה אחרת להצלת נפש ורכוש שאליה נקראו שירותי כבאות

ת .4 ו ר י ש ה ד  ק פ מ ע   ט מ ע  ב ק ת  ו ד ו ק  לפי תקנות שירותי הכבאות:פ
5

 ,
על מפקד השירות לפרס  עבור יחידתו פקודת קבע ושגרה בדבר סדרי עבודה 

מפקד שירותי כבאות חיפה פרס  ביוני , לדוגמה).  פקודות הקבע�להל� (ומבצעי  
 בנושא וכ� פקודת קבע"  חורשות ויערות�כיבוי שרפות " פקודת קבע בנושא 2003

 ".מערכת פיקוד על תקריות"

 

 עיקרי הממצאי

 כוננות של מער� הכבאותההיערכות וה

מטבע הדברי  אי� דר" לדעת מה היו תוצאות השרפה לו היה מער" הכבאות מוכ� 
 ולו כל הצעדי  הנדרשי  היו � 2.12.10, כראוי לקראת שרפת יער ביו  פרו- השרפה

 תנאי מזג האוויר ביו  האמור היו בעלי ,מכל מקו . ננקטי  במהירות האפשרית
 אמנ  דצמבר הוא חודש .פוטנציאל גבוה לפרו- שרפות ולכ� חייבו להפעיל בו כוננות

אול  באותו מועד , "עונת השרפות"והוא מחו- ל, המשוי" בדר" כלל לעונת החור$
טר  ירדו גשמי 
6

 ובמהל", מזג האוויר באותו יו  ובימי  שקדמו לו היה ח  ויבש, 
 .היו  נשבו רוחות מזרחיות שהלכו והתחזקו לקראת שעות אחר הצהריי  והערב

ואכ� בערב יו  פרו- השרפה ובבוקרו של אותו היו  מסר השירות המטאורולוגי 
בחודשי  אוקטובר , יתרה מזו. לנציגי  במער" הכבאות הודעה על סכנת שרפות

. ל סכנה לפרו- שרפות התריע השירות המטאורולוגי פעמי  רבות ע2010ונובמבר 
 ומטוסי הכיבוי הופעלו לעתי  קרובות לש  ,שרפות רבות אכ� פרצו בתקופה זו

די היה בנסיבות אלה כדי לחייב את רשויות הכבאות לנקוט ערנות מוגברת . כיבוי�
נוהל כוננות . ל"וא$ לנקוט צעדי  להיערכות מוקדמת כמתחייב מהוראות התו

ת להיערכות מוקדמת ובה� מת� התרעות למפקדי  והפעלת כוחות קובע סדר פעולו
הצבת , לרבות הגדלת מספר הכבאי  בתחנות, ולתחנות על סכנה לפריצת שרפות

; וקבלת שירותי חיזוי של מזג האוויר באופ� שוט$, מטוסי כיבוי ותצפיות בכוננות
מטרת פעולות אלה היא לשפר את ההיערכות והכוננות ואת יכולת ההתמודדות של 

הביקורת העלתה . ות הכבאות ע  פרו- שרפה ביערות ובשטחי  פתוחי רשוי
 :כמפורט להל�, ליקויי  מהותיי  בהיערכות של מער" הכבאות לקראת שרפות כאלו

 

ר .1 ד ע י ג ה ז מ י  נ ו ת נ ת  ל ב ק  � י ל ה ת ל  ש ה  ר ד ס ה רה  י ו ו  א

נדרש למער" ה, חיוני מהמעלה הראשונה , מידע מבצעייאאוויר ההתחזית מזג 
המידע מהווה תשתית לקבלת החלטה . " מוכנותו השוטפת והיומיומיתהכבאות לצור

__________________ 

 .�1978ט"התשל, )סמכויות מפקד שירותי הכבאות(תקנות שירותי הכבאות   5
עונת השרפות בשטחי� הפתוחי� מתחילה ע� התייבשות חומר הדלק בשטחי� "ל נקבע כי "בתו  6

 � .)ההדגשה אינה במקור(" ÌÈÓ˘‚· ˙ÓÈÈ˙ÒÓÂÂÈ˙Ò· ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó /Û¯ÂÁפתוחי
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ולתכנ� את , של מפקדי רשויות הכבאות א  להפעיל כוננות מתאימה של כוחותיה 
למידע זה יש חשיבות יתרה בימי  שבה  נשקפת סכנה . א  תפרו-, הלחימה באש

בייחוד  . בייחוד שרפות הפורצות בשטחי  פתוחי  ומיועריו רבה לפרו- שרפות
מידע זה . לשיעור הלחות והטמפרטורה, נדרש מידע בנוגע לכיוו� הרוח ועצמתה

את קצב התפשטותה ואת , מאפשר למפקדי  לנתח ולחזות את כיוו� התקדמות האש
כ הכיבוי הנדרש ועל דרכי הפעולה המתאימי  "היקפה ובהתא  לכ" להחליט על סד

 .לכיבוי האש

: ר" הכבאות תחזית מזג אוויר בשתי מתכונותהשירות המטאורולוגי סיפק למע
, כמו שרפות ושיטפונות, האחת כללה הודעות על סכנות הנובעות ממזג אוויר חריג

מבוססת על מודל המחשב את הסבירות  תחזית ה� "אינדקס שרפות"והשנייה 
 מודל אינדקס השרפות. באזור מוגדר התפשטות�מהירות לפרו- שרפות יער ול

וכ� על סוג הצמחייה והמבנה , לחות ורוח, טמפרטורה חזויי  של ערכי מתבסס על 
על והוא משמש כלי אובייקטיבי ומקצועי שעל פיו , הטופוגרפי האופייניי  לאזור

או " גבוה", "רגיל" מצב כוננות �רשויות הכבאות לקבוע את מדרגי הכוננות שלה� 
 ". קיצוני"

 סכנה בדברד אלו הנוגעי  לתחזית ובמיוח,  כי א$ שנתוני תחזית מזג האווירנמצא
לא , ה  מידע הכרחי להיערכות ולכוננות של כוחות הכיבוי, לפרו- שרפות יער

רות המטאורולוגי ואת אופ� יהסדירה הנציבות את תהלי" קבלת הנתוני  מהש
 :להל� פירוט הממצאי . הבאת  לידיעת רשויות הכבאות ומפקדיה�

על שלא  על סכנת שרפות ת המטאורולוגיהשירוהנציבות קיבלה את הודעות  )א(
וללא  ביניה  אלא על בסיס קשרי עבודה שוטפי , הי הסכ  או התחייבות כלשפי

מהשירות המטאורולוגי ללא ג  את נתוני אינדקס השרפות קיבלה הנציבות . תמורה
שהיה  הסכ   ועל פיאלא על בסיס קשרי עבודה שוטפי , הסכ על פי שלא תמורה ו

 . לקבלת הנתוני ירות המטאורולוגישע  הל "קקל

 הנציבות לא קבעה את �ויר חריג וזג אממבנוגע להודעות על סכנות הנובעות  )ב(
הפרמטרי  והמדדי  המטאורולוגיי  הרלוונטיי  לצורכי מער" הכבאות ובכלל זה 
את ס$ עצמת הרוח וכיוונה שמחייבי  העברת הודעת אזהרה לכוחות הכבאות 

וממילא הנציבות לא דרשה לקבל , ערכות  לקראת פרו- שרפותומפקדיה� לצור" הי
 . עדכו� שוט$ על שינויי  בפרמטרי  אלו

ל ובי� השירות המטאורולוגי לקבלת נתוני אינדקס השרפות "ההסכ  בי� קק )ג(
עונת "וכיוו� שלא נקבע מועד מדויק לתו  , כיוו� שכ"; "עונת השרפות"הוגבל ל
ל ולנציבות "רולוגי את נתוני אינדקס השרפות לקקסיפק השירות המטאו, "השרפות

כ" עקב ; )ל לשל  בעבור השירות"המועד האחרו� שבו היה על קק (15.11.10רק עד 
שהוא הכרחי לקביעת ,  לא היה בידי מער" הכבאות כלי תומ" החלטה�16.11.10מ

 בדיעבד התברר כי נתוני אינדקס השרפות; מדרגי כוננות בהתא  לסיכוני השרפות
ד לפרו- שרפות ודהיינו היה באותו יו  פוטנציאל גבוה מא, "קיצוניי "ביו  זה היו 

 .יער

הודעות השירות המטאורולוגי על סכנת שרפות וכ� נתוני אינדקס השרפות  )ד(
א  בהוראה , אול  איש מה  לא נדרש, נשלחו לארבעה גורמי  במער" הכבאות



  ביו� פרו� השרפהוופעילות לאירועי חירו�וההצלה  הכבאות מער�היערכות 

117 

ות אלה לידיעת רשויות הכבאות להביא הודע, כתובה וא  בהוראה מכל סוג אחר
בערב יו  השרפה ובבוקרו של אותו יו  שלח השירות המטאורולוגי . ומפקדיה�

כמו בכל יו  , אול ; לארבעת הגורמי  האמורי  הודעות על סכנה לפרו- שרפות
 וה  לא הביאו אות� לידיעת מפקדי ,ההודעות נמסרו לגורמי  אלו בלבד, אחר

 . שירותי הכבאות

קר המדינה מעיר לנציבות כי בהיותה גור  מקצועי ובעל מומחיות בנושא משרד מב
כפי שהדבר בא לידי ביטוי ,  ובהיותה ערה לחשיבות המידע המטאורולוגי,כיבוי אש

היה עליה להשכיל ולקבוע כי קבלת תחזית מזג אוויר באופ� , ל"ג  בהוראות התו
 . מער" הכבאותהוא צור" חיוני מהמעלה הראשונה של , שוט$ ויומיומי

לרבות קביעת הפרמטרי  , היה על הנציב למסד את תהלי" קבלת מידע זה, על כ�
החיוניי  למער" הכבאות והסדרת ההתקשרות ע  השירות המטאורולוגי לקבלת 

באופ� שה  יינתנו במש" כל , ההודעות על מזג האוויר ונתוני אינדקס השרפות
כמו כ� . נה של ממש לפרו- שרפותולכל הפחות בתקופות שבה� נשקפת סכ, השנה

היה עליו להסדיר את הבאת המידע בקביעות לידיעת כל רשויות הכבאות ומפקדיה� 
ולפעול לקביעת מקור מימו� לשירות זה
7

 . 

ל ולא על "ההחלטה להתבסס על שירותי חינ  שסיפקו השירות המטאורולוגי וקק
אחריות של הנציב התקשרות פורמלית בש  מדינת ישראל אינה מתיישבת ע  ה

ההסדרה של �אי. לארגו� ולפיתוח של מער" הכבאות כמרכיב חיוני בביטחו� הציבור
העברת המידע על מזג האוויר לרשויות הכבאות ומפקדיה� פגעה במוכנות� 

�רב, יש לראות בכ" מחדל של הנציב דאז. ובהיערכות� של כוחות הכבאות לשרפות
שרד לביטחו� הפני  להסדיר בדחיפות את על הנציבות ועל המ. טפסר שמעו� רומח

 .התהלי"

 

ה .2 פ ר ש ה  � ו י ב י  ו ב י כ ה ת  ו ח ו כ ת  ו נ נ ו  כ

ו   )א( י ב ת  ו נ נ ו כ ב י  ו ב י כ ה ת  ו ח ו כ ת  ד מ ע ה ב י   י ו ק י ל
ה פ ר ש ל קובעות כי ביו  שבו אינדקס השרפות הוא בעל ער" " הוראות התו:ה

 זה בכלל; "קיצוני"על רשויות הכבאות להימצא במצב של מדרג כוננות " קיצוני"
כ כ" שיוכל לתת מענה ראשוני לשרפות שפורצות ביער "היה עליה  להגדיל את הסד

לבדוק את מערכי ; לבטל חופשות ואימוני ; שובי  כפריי יובחורש בקרבה לי
להעמיד מטוסי כיבוי בכוננות ולהשתמש בה  לצורכי ; ק"הקשר ואת כשירות החפ

את נתוני , צעי  לאותו היו כ והאמ"להפי- את נתוני הסד; תצפית לגילוי שרפות
מזג האוויר והנחיות נוספות לביצוע
8

וכ" ג  יתר , אול  נתוני אינדקס השרפות. 
לא הובאו לידיעת מפקדי שירותי הכבאות ובה  לאלו של , ההודעות על סכנת שרפות
 . שבתחומ  פרצה בסופו של דבר השרפה, רשות כבאות חיפה וחדרה

__________________ 

ח לתקופה של שבעה " ש42,000 הייתה 2010עלות הפעלת ההסכ� ע� השירות המטאורולוגי בשנת   7
 � .ח בממוצע לחודש" ש�6,000דהיינו כ, )לרבות עלויות פיתוח והכנה של המערכת(חודשי

מבצעי� של רשות המשנה וחדר הקדי תחנות מפ, משמרותהיש להפי' נתוני� אלו בי& היתר למפקדי   8
 .ג ומשטרת ישראל"רט, ל"הכבאות וכ& לקק
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 נתוני אינדקס ובמיוחד ,ודעות על סכנת שרפותההסדרה של תהלי" קבלת ה ההיעדר
 לכ" שלא היה בידי מוהעברת המידע למפקדי שירותי הכבאות גר� ואי,שרפותה

המפקדי  כלי תומ" החלטה לקביעת מדרג הכוננות ולנקיטת כל יתר הפעולות 
מפקד שירותי , בפועל. ל"כמתחייב מהתו, העמדת כוחותיה  בכוננותל הדרושות

 והיא נותרה �1.7.10 עוד ברשותהמשמרות � הוראה לתגבר את כבאות חיפה נת
  פרו- השרפה הוא ביטללפנימספר ימי  , כ" לענוס$ ; בתוק$ ג  ביו  פרו- השרפה

, לנוהל כוננות' את נספח אע  זאת ביו  זה הוא לא הפי- .  חופשות של כבאי ג 
נבדקו מערכי  ואי� תיעוד לכ" ש,הוא ביטל את האימוני  רק לאחר פרו- השרפה

את מפקד שירותי כבאות חדרה לא נקט . ק של הרשות"הקשר וכשירות החפ
 . ל כדי שכוחותיו יעמדו ברמת הכוננות הנדרשת"פעולות המתחייבות על פי התוה

קבלת ההסדרה של תהלי" �הערת משרד מבקר המדינה לנציב בדבר אי, יודגש
 שירותי הכבאות אשר פקדיאינה מסירה את האחריות ממ, המידע המטאורולוגי

 , משרד מבקר המדינה מעיר למפקדי שירותי הכבאות.מוכנות כוחותיה אחראי  ל
 שבתחו  אחריות  נמצאי  שטחי ,ובכלל זה למפקדי השירות של חיפה וחדרה

שלא עמדו על כ" שתנאי בסיסי וחיוני ביותר ,  סכנת שרפותלה  נשקפתשיערות 
 יה  הוא קבלת התרעות על סיכוני שרפותלהיערכות  ולקביעת הכוננות של כוחות

לדעת משרד מבקר המדינה היה . נתוני אינדקס שרפותבגי� תנאי מזג אוויר ובייחוד 
 ,"עונת השרפות"עליה  ליזו  פנייה לנציב לקבלת נתוני  אלה באופ� קבוע ב

ובמיוחד היה עליה  לדרוש זאת לנוכח ההתראות על סכנת� ותדירות פריצת� 
 דברל ב"חובת  זו עולה ג  מהוראות התו. י אירוע השרפה בכרמלבחודשי  שלפנ

ראוי היה שה  יקפידו על ; העמדת הכוחות בכוננות בהתא  למדרגי הכוננות
 .הטמעת ההוראות בשגרת פעילות 

י )ב( י �א נ ת י פ צ ת ל  ש ה  ב צ ל קובע כי במדרג כוננות גבוה " התו:ה
הנציבות אינה , כלומר; "טחתצפיות ניידות בתנאי הש"ג להפעיל "על רט, וקיצוני

ג הציבה "עלה כי רט. ג"מציבה תצפיתני  בעצמה אלא מקבלת את השירות מרט
 31 מאחד באפריל ועד �תצפיתני  רק בעונת השרפות כפי שהיא הגדירה אותה 

 על סכנה האוויר התריעהג  א  תחזית מזג ,  ולא לאחר מכ��באוקטובר בכל שנה 
, תצפית� במגדל אשכול שבאוניברסיטת חיפהג " רטהציבהבי� היתר . לפרו- שרפות
לתצפת על יערות הכרמל ולזהות מבעוד מועד לפחות חלק מהשרפות שממנו נית� 

במועד פרו- השרפה בכרמל לא הוצב תצפית� במגדל . המתלקחות ביער ובשוליו
 .אשכול

ל לעמוד על הצור" לקב, ובראשה הנציב, לדעת משרד מבקר המדינה היה על הנציבות
 ובייחוד בימי  ,במש" כל עונות השנה, ל"כפי שקובע התו, שירות של תצפיתני 

 א  �מימונו ול, שבה  יש התרעות על סכנת שרפות ולפעול להסדרת קבלת השירות
 .מתקציב הנציבות וא  ממקורות אחרי 

ת  )ג( צ י ר פ ו   י ב י  ק ו ו י ש ס  נ כ ב ת  ו ר י ש ה י  ד ק פ מ ת  ו פ ת ת ש ה
ה פ ר ש   , נתוני אינדקס שרפותהיעדרות וב התרעות על סכנת שרפהיעדרב :ה

סכנות לפרו- שרפות  לא היו מפקדי שירותי הכבאות ערי  די הצור" ל�2.12.10ב
הדבר בא לידי ביטוי ג  בכ" שבאותו ; תנאי מזג האוויר ששררו באותו היו בשל 

ובה  ג  ,  בכנס שיווקי שהתקיי  במרכז האר- מפקדיההיו  שהו כמעט כל 
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אזורי  שבתחו  אחריות  נמצאי  שטחי יערות שנשקפה מפקדי השירות אשר ב
, טפסר אריה רגב, בי� היתר מדובר במפקד שירותי כבאות חיפה; לה  סכנת שרפות

שרפה ה חשוב היה שע  פרו- .טפסר יששכר תוהמי, ובמפקד שירותי כבאות חדרה
יאתרו , מוקד  ככל האפשר, ה  ייטלו את הפיקוד על כוחותיה  ועל משימותיה 

 . ת הסיכוני  שעשויי  להתפתח ויתכננו את הפעולות שיש לבצעא

ההודעה על פרו- השרפה והיותה חריגה בגודלה נמסרה לטפסר אריה רגב בשעה 
הוא עזב את הכנס מיד והגיע לזירת האירוע בסביבות ; בעת ששהה בכנס, 11:30

15:45 טפסר יששכר תוהמי הגיע אל זירת האירוע רק בשעה; 13:00השעה 
9

 בער" 
 . בער" התפשטה השרפה לאזורי  שבאחריותו14:00א$ על פי שכבר בשעה 

ראוי היה שטפסר תוהמי יקדי  את , בהתחשב בחומרת המצב ובהיק$ האירוע
 . זאתהוא לא עשהא"  ,הגעתו למקו  השרפה על מנת ליטול פיקוד על כוחותיו

 

ר  .3 ו ס ח מ ו י  ר י ו ו א י  ו ב י כ ל  � ר ק ה ת  ל ע פ ה ב  � י י ו ק י ל
ב כ ע מ  � י ר מ ו ח הב ר ע ב  י 

 הוא משמש אמצעי חיוני ;הכיבוי האווירי הוא אחד ממרכיבי מער" הכבאותמער" 
 כיבוי שרפות רחבות היק$ ובייחוד שרפות יער ושרפות בשטחי  פתוחי לביותר 

יש , ובשרפות יער בפרט, שרפות בכללטיפול ב ב.שהגישה אליה� בכלי רכב מוגבלת
מער" ; לות הכיבוי בהקד  האפשריחשיבות מכרעת למהירות התגובה ולנקיטת פעו

לחפות על מגבלות שמקור� בהיעדר יכולות כיבוי קרקעי כיבוי אווירי יעיל יש בכוחו 
 במידה ותמגדילת  במהירות הזנק העמדת מטוסי הכיבוי בכוננות ו,על כ�. מתאי 

 . רבה את הסיכוי להשתלט על שרפות יער ולמנוע את התפשטות�

י ר י ו ו א י  ו ב י כ ל  � ר ק  הקר� �להל� ( לכוננות וסיוע בכיבוי אש מהאוויר  הקר�:ה
משרדית � לפי החלטת הוועדה הבי�1996הוקמה בשנת ) לכיבוי אווירי או הקר�

) הוועדה�להל� (לשרפות יער וחורש 
10

להפעיל כוננות של מטוסי כיבוי קלי   במטרה 
 הקר� אחראית ג  לרכש של מלאי חומרי .  ביערות ובשמורות טבעות דלקלכיבוי

 .מעכבי בערה ולשמירה על מלאי זה

ובדיוניה משתתפי  , ג"ל ורט"קק, )בש  משרד הפני (בקר� חברי  נציגי הנציבות 
משרד הפני  מתקצב באמצעות . דר" קבע ג  נציגי אג$ התקציבי  שבמשרד האוצר

 10% �ג " מתקציב זה ורט30%ל מתקצבת "קק,  מתקציב הקר�60%הנציבות 
 . מהתקציב

הכיבוי האווירי לא מער" ו ליקויי  מהותיי  בתפעול הקר� שגרמו לכ" שבביקורת על
 :וכ" עלה. היה מוכ� כראוי להתמודדות ע  שרפות

__________________ 

 . נקלע אוטובוס הצוערי� למלכודת אש15:34�15:41בי& השעות   9

לבחינת נושא , טפסר אורי מנוס�רב,  נציב כבאות והצלה דאזבידי 1994בנובמבר הוועדה מונתה   10
להקי� , בי& היתר, עדה דוח ובו המליצהו הגישה הו1995ביולי . כיבוי שרפות יער וחורש מהאוויר

 . היק,ותשרפות יער וחורש רחבכיבוי קר& לכוננות ולהפעלה של מסוקי� ומטוסי� קלי� לסיוע ב
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י )א( ר י ו ו א י  ו ב י כ ל  � ר ק ה ת  ו א צ ו ה  � ו מ י  על פי המלצות הוועדה :מ
ל ג  תבצע את ההתקשרויות ע  חברות התעופה "וקק, ל"תנוהל הקר� על ידי קק

ל ביצעה את "קק, בפועל. ספקי החומרי  מעכבי הבערה  להפעלת מטוסי הכיבוי וע 
ג "ומשרד הפני  ורט, שירותיה  ההתקשרויות ע  הספקי  ושילמה לה  בעבור 
נמצא כי משרד הפני  החזיר . העבירו לה לאחר מכ� את חלק  היחסי במימו�

ל כבר שילמה לספקי  "ל את חלקו בהוצאות הקר� חודשי  רבי  לאחר שקק"לקק
לבצע מימו� ביניי  של פעילות , שאינה גו$ שלטוני, ל" עקב כ" נאלצה קק.השוני 

והיה בו , ל"דבר זה הכביד על תזרי  המזומני  של קק. הקר� בעבור צרכי  לאומיי 
יצוי� כי . כדי להשפיע על החלטות הקר� בנוגע להפעלה המבצעית של הכיבוי האווירי

נייה עלה כי פעולות הכיבוי האווירי כבר בדוח על שירותי הכבאות במלחמת לבנו� הש
במהל" המלחמה הופסקו בשל בעיות תקציב

11
עובדה זו הייתה צריכה לשמש אות . 

וכ� עבור הנהלות משרדי הפני  , ובראש  הנציב דאז, אזהרה עבור מקבלי ההחלטות
 .והיה עליה  לפעול להסדרת תקצוב� הראוי של פעולות הכיבוי האווירי, והאוצר

ה )ב( ת  ט ל ח � ה ר תק ש י כ ר ב  כ ע י ל א ל מ ל   י ש ב כ ע מ י   ר מ ו ח
ה ר ע בעקבות שרפות יער רבות שפרצו והפעלה מוגברת של , 2010במהל" שנת  :ב

, א$ על פי כ�. נוצל מלאי החומרי  מעכבי הבערה כמעט במלואו, הכיבוי האווירי
 לשמור על כמויות המלאי המזעריות  לחדש את המלאי כדיהקר� לא הקפידה

.   אלה שהיא עצמה קבעה לצורכי שימוש שוט$ ולשעת חירו ההכרחיות של חומרי
בערה של מדינת ישראל על הביו  פרו- השרפה עמד מלאי החומרי  מעכבי , עקב כ"

)  מלאי חירו �להל� (בשעה שהמלאי המזערי הנדרש לשעת חירו  ,  טו� בלבד20
. ו� ט250 � ) מלאי שוט$�להל�  (והמלאי הנדרש לשימוש שוט$,  טו�200הוא 

חומרי  מעכבי הבערה היו מצוקה תקציבית שאליה השמירה על מלאי �הסיבות לאי
ל "מעיכוב בהעברת תשלומי משרד הפני  לקק, בי� היתר, ואשר נבעה, נקלעה הקר�

וכ� הערכת הקר� כי הסבירות לפרו- שרפות , בגי� חלקו בפעילות הכיבוי האווירי
י� לביצוע מכרז חדש לרכישת הקר� העדיפה להמת. בעונה זו של השנה נמוכה

א$ שעקב כ" לא עמד לרשותה , חומרי  מעכבי בערה בהנחה שמחיר  יהיה זול יותר
בעניי� זה יצוי� כי בשעות הראשונות לפרו- השרפה . מלאי חומרי  בכמות הנדרשת

ולאחר מכ� נעשה שימוש בחומרי  שהובאו , נעשה שימוש בכל יתרת המלאי
  .ממדינות זרות

החברי  בקר� ובייחוד נציגי הנציבות ונציגי משרד ,  מבקר המדינהלדעת משרד
ג  אילו הייתה . האוצר שגו בהחלטת  להמתי� עד שיבוצע המכרז לרכש החומרי 

היה על הקר� לפעול בלא דיחוי להשלמת המלאי השוט$ , הצדקה כלכלית לכ"
עונת "רי ובוודאי מלאי החירו  ולהביא בחשבו� שגל השרפות עלול להימש" ג  אח

ולו , ולא לגרו  לכ" שמדינת ישראל תיקלע, 2010כפי שאכ� היה בשנת , "השרפות
 . למצב שבו אי� לה המלאי הנדרש של חומרי  מעכבי בערה, זמנית

ל )ג( י   נ פ ה ד  ר ש מ ת  ל ה נ ה ת  ו ב ר ו ע י במ ו ב י כ ה  " ר ע מ ת  ר ד ס ה
י ר י ו ו א ה

12
  שרפה רחבתבעתמער" הכיבוי האווירי הוא כלי מבצעי לאומי הכרחי  :

__________________ 

‰Ú· Ì„Â˜Ù˙Â ÌÂ¯ÈÁ ˙Â˙ÚÏ ‰Ïˆ‰‰Â ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ Û¯ÂÚ‰ ˙ÂÎ¯ÚÈ˙ , ראו מבקר המדינה  11
‰ÓÁÏÓ‰ , 160' עמ, 2007יולי. 

 ".אחריות גורמי הממשלה ושריה "� 6ניי& מעורבות משרד הפני� בשער ראו הרחבה בע  12
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על הממשלה להסדיר ולקבוע את היה לדעת משרד מבקר המדינה , לפיכ". היק$
ו א  בהפעלתו הישירה וא  לרבות אופ� תקצובו והפעלת, אופ� ניהולו המיטבי

,  לדורותיההתברר כי זה שני  רבות הממשלה. באמצעות גור  אחר שיפעילו בשמה
בעת שגרה ובעת חירו  התנערה מאחריותה לכיבוי האווירי , באמצעות משרד הפני 

 בלי שהסדירה את סמכויות הקר�  לידי הקר� לכיבוי אוויריאחריות זווהעבירה 
מער" הכיבוי האווירי ערו" ומוכ� של  חשיבות היותועמדה על ואחריותה ובלי ש

 .מבצעית

 שחייבו ,על רקע לקחי מלחמת לבנו� השנייהבמיוחד הליקויי  בניהול הקר� בולטי  
שלטונית שניתנה לה  ולשפר את �� לשאת באחריות הממשלתיתאת גורמי השלטו

בי� היתר באמצעות פיתוח , יכולתה של המדינה להתמודד ע  שרפות רחבות היק$
 ובכ" כשלו  גורמי שלטו� אלה לא עמדו במחויבות. יכולת כיבוי אווירי משמעותית

 . כשל משמעותי

 

י .4 ��א י נ ו מ י א ו  � י ל י ג ר ת  � ו י  ק

. ל"דרש לאמ� ולתרגל את כוחות הכיבוי בהתא  להוראות התובמסגרת בניי� הכוח נ
הכנת תכנית מתאימה לאימוני  ותרגול הפעולות הדרושות באירועי  צפויי  יש 

להטמיע בה  את שיטות הלחימה באש ולהכיר את , בה  כדי להכשיר את הכוחות
חשיבות יתרה יש לתרגול של שרשרת הפיקוד ושל . השטח והסיכוני , האמצעי 

ובייחוד כשמדובר בתרגילי  משותפי  , בעלי התפקידי  השוני  ברשות הכבאות
, ל"צה, שבה  משתתפי  כמה רשויות כבאות וארגוני  נוספי  כמו המשטרה

ואשר בה  מתורגל הטיפול באירוע חריג כמו אסו� , ל ורשויות מקומיות"קק, ג"רט
כוחות ויאתרו את צפוי שתרגילי  כאלה יחשפו ליקויי  במוכנות של ה. המוני

 . התחומי  שיש לשי  עליה  דגש באימוני 

בביקורת עלה שהנציבות ורשויות הכבאות לא קיימו אימוני  ותרגילי  כנדרש 
לא קבעו , ובראשה הנציב, הנציבות. בהוראות ובייחוד אימוני  ותרגילי  ארציי 

וחות תכנית לאימוני  ותרגילי  משותפי  לרשויות הכבאות שכוללת יעדי  ול
 . זמני 

קיו  �אמנ  הנציב דאז התריע לפני הנהלת משרד הפני  על הסכנה הטמונה באי
תרגילי  ואימוני  ארציי  שמטרת  לשפר את המוכנות של מער" הכבאות 

אול  בקשותיו מהנהלת משרד הפני  ; להתמודדות ע  תרחישי אסו� לאומיי 
וז� קשבתלהקצות תקציבי  לביצוע אימוני  ותרגילי  לא זכו לא

12
הנציב דאז הציג ; 

ח " מיליו� ש�2.5 ב2008בסכו  שנאמד במאי , דרישה לתקצוב אימוני  ותרגילי 
בתו" מסגרת התקציב הכוללת והרחבה שהוא הגיש " נבלעה"אול  הדרישה , בלבד

כיוו� . ח" מיליו� ש�400�600שעמדה על כ, להשלמת חוסרי  במער" הכבאות
ג  תחו  האימוני  והתרגילי  לא תוקצב ,  נענתהשהדרישה התקציבית הכוללת לא

עקב כ" נפגעה יכולת� של רשויות הכבאות לייש  מרכיב בסיסי בהיערכות� . כנדרש
 .לתרחישי אסו� המוני וביכולת� להתמודד עמ  באופ� המיטבי בעת הצור"
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ז .5 א ד ב  י צ נ ה ת  ו י ר ח ב, א ח�ר מ ו ר  � ו ע מ ש ר  ס פ ת , ט ל ה נ ה ו
ב כ ה  � ר ע מ ת  ו נ כ ו מ ל  � י נ פ ה ד  ר ש תמ ו  א

ב )א( י צ נ ה ת  ו י נ ת פ ו י ב י צ ק ת ת  ו ש י ר ד ב י   נ פ ה ד  ר ש מ ת  ל ה נ ה  :ל
בראש , האחריות למוכנות רשויות הכבאות לאירועי שגרה ולאירועי חירו  מוטלת

 התריע הנציב 2007�2010בשני  . על נציב כבאות ומפקח כבאות ראשי, וראשונה
הפני  שכיהנו לי משרד "לפני שרי הפני  וכ� לפני מנכ, טפסר שמעו� רומח�רב, דאז

אשר , בשני  אלה כי יש מחסור חמור באמצעי  הנדרשי  למער" הכבאות וההצלה
לטענתו מונע ממער" הכבאות למלא את צורכי המדינה ופוגע בהיערכותו ובמוכנותו 

הנציב דאז הדגיש בפניותיו בעיקר את הצור" בגיוס מאות . בעתות שגרה וחירו 
את ,  ובה  כלי רכב ייעודיי באמצעי כיבויהצטיידות רחבת היק$ ב, כבאי  חדשי 

 .הצור" בתשתיות קשר ומחשוב ובפריסת תחנות כיבוי ברחבי האר- באופ� יעיל יותר
 ואמד את עלות �" י מדיקריטיי  ו "�הוא הגדיר את הפערי  כול  כדחופי  

ח" מיליו� ש�400�600השלמת  בסכו  של כ
13

. 

כי הוא אמנ  הגדיר , סר שמעו� רומחטפ�רב, משרד מבקר המדינה מעיר לנציב דאז
אול  מדובר בצרכי  הנוגעי  לבניי� הכוח , "י מדיקריטיי  ו"את הצרכי  כ

ובה  חוסרי  בכוח אד  ובציוד וחוסרי  אחרי  , העתידי של מער" הכבאות
א$ . וכדי למלא  נדרשי  תקציבי  גדולי , שהשלמת  צפויה להיות ארוכת טווח

 סדר עדיפויות להשלמת החוסרי  האלה ולוח זמני  מדורג הנציב לא קבע, על פי כ�
הנציב לא הפריד בי� הצרכי  בטווח הקצר ובי� הצרכי  בטווח , יתר על כ�. למימוש 

הוא לא הציג להנהלת משרד הפני  באופ� ייחודי ונפרד את הדרישות ; הארו"
ת של לצור" שיפור המוכנו, השוטפות והיומיומיות שיש למלא� מיד, המבצעיות

הכוחות ויכולת הפיקוד והשליטה שלו ושל מפקדי שירותי הכבאות ולצור" הפעלת 
בעתות שגרה וחירו , הכוחות באירועי  חריגי 

14
בי� היתר לא נכללו בי� דרישות . 

לרבות לרכש חומרי  , הנציב תקציבי  להפעלה הולמת של מער" הכיבוי האווירי
 וכ� למימו� כוננויות שוטפות של ,מעכבי בערה ולהעמדת מטוסי כיבוי בכוננות

לביצוע תרגילי  משותפי  בי� רשויות , לרכש של ציוד בטיחות מציל חיי , כבאי 
. הכבאות ובינ� ובי� גופי הצלה אחרי  ולאימוני מפקדי  לצור" תרגול פיקוד ושליטה

מסגרת אשר משמשי  כ, הוראות הנציבובל "תונקבעו ביודגש כי מדובר בצרכי  ש
 תיפגע היכולת צרכי  אלהללא מענה מתאי  ללכ� , ודה של מער" הכבאותכללי העב

במכלול הדרישות " נבלעו"ה  , כאשר הצרכי  כ� הוצגו. המבצעית של המער"
 . המורכבות והמרובות של מער" הכבאות כיוו� שלא ניתנה לה  התייחסות נפרדת

לות מכלול הדרישות עוד יצוי� כי ככלל מדובר בצרכי  שעלות  נמוכה לאי� שיעור מע
 חלק מהצרכי  המבצעיי  א$ לא היה כרו" בהקצאת תקציב מילוי. שהעלה הנציב

 �למשל , אלא במיסוד של תהליכי עבודה שה  בתחו  סמכותו ואחריותו של הנציב
, הנציב דאז. הסדרת התהלי" של העברת נתוני מזג אוויר למפקדי שירותי הכבאות

 .הביצוע של פעולות אלו�יות לאינושא באחר, טפסר שמעו� רומח�רב

__________________ 

להקמת מחלקת מבצעי� בנציבות , לא כולל תקציב לתגבור כוח האד� המבצעי ברשויות הכבאות  13
 .ולביצוע תרגילי� לשעת חירו�

 .�לטענת מר רומח חלק מהדברי� הוא הציג בעל פה להנהלת משרד הפני� אול� אי� אסמכתאות לכ  14
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ת  )ב( ו א ב כ ה  " ר ע מ ת  ו נ כ ו מ  � י י נ ע ב י   נ פ ה ד  ר ש מ ת  ו ל ו ע פ
15

 :
כמה וכמה , במהל" שנות כהונתו הציג הנציב להנהלת משרד הפני  ולשר הפני 

. ציוד ואמצעי , את מכלול החוסרי  של מער" הכבאות מבחינת כוח אד , פעמי 
את האחריות למילוי הצרכי  על אול  הנהלת משרד הפני  ושר הפני  הטילו 

בלי לדרוש מהנציב להציג סדר עדיפויות , משרד האוצר ומשרד ראש הממשלה
הנהלת משרד הפני  ג  לא דרשה . י מדימנומק שבו יפורטו הצרכי  הקריטיי  וה

מהנציב דיווח על המוכנות המבצעית של מער" הכבאות בפועל ועל התכניות 
הנהלת משרד הפני  לא , זאת ועוד. ואירועי חירו להתמודדות ע  אירועי  חריגי  

עמדה על הצור" להפריד בי� החוסרי  שנדרש להשלימ  מיד ובי� אלו שנית� 
להשלימ  בטווח הארו" ולא עשתה מאמ- להשתמש במשאביה למילוי הצרכי  

אופ� תפקודה של הנהלת משרד הפני  . או לפחות חלק , המבצעיי  של המער"
טחת מוכנות המער" תלויה א" ורק בהשגת המשאבי  הב, מלמד שלשיטתה

 . הכספיי  הנדרשי  להשלמת כל החוסרי  הקיימי 

לדעת משרד מבקר המדינה ראוי היה ששר הפני  והדרג הבכיר במשרדו יגבירו את 
וכפי שציי� מבקר המדינה , מעורבות  בנעשה במער" הכבאות ובמוכנותו המבצעית

מ� הראוי ששר הפני   "�לחמת לבנו� השנייה עוד בדוח על שירותי הכבאות במ
והדרג הבכיר במשרדו יקיימו קשר הדוק ורצו$ ע  נציב הכבאות באופ� שתגבר 

השר והדרג הבכיר ". מעורבות  בנעשה במער" הכבאות ברגיעה ובעיתות חירו 
 . במשרדו לא עשו כ� ובכ" ה  לא מילאו את אחריות 

 

 עפיקוד ושליטה על האירו, סדרי ניהול

כאשר מתרחשת שרפה גדולה יש להקי  מער" פיקוד , ל"על פי הוראות התו
מפקד : בכלל זה יש למנות מפקדי  לאירוע; ל"כלשו� התו" ע- שליטה "�ושליטה 

ק לכוחות "כמו כ� יש להקי  חפ. מפקדי גזרות לחימה ומפקד שטח כינוס, אירוע
ידי  מרשויות הכבאות שיאויש בבעלי תפק, )ק שירותי כבאות" חפ�להל� (הכיבוי 

. ומהארגוני  האחרי  המשתתפי  בטיפול באירוע ולקבוע מיקו  לשטח כינוס
חיוני לצור" הפעלת פיקוד ושליטה הוא בניית תמונת מצב וביצוע , אמצעי נוס$

הערכת מצב בהשתתפות כל הגורמי  שבידיה  מידע שיש בו להשפיע על ההחלטות 
תיי  בתפקוד של נציבות הכבאות ורשויות הבדיקה העלתה כשלי  מערכ. שיתקבלו

הכבאות של חיפה וחדרה בתחו  הפיקוד והשליטה על הכוחות שנטלו חלק 
ובתיאו  בי� , על מכלול המידע והנתוני  שנדרשו לצור" מילוי המשימות, במערכה

 עד לאחר אסו� �כל זאת באשר לפרק הזמ� שנבח� בביקורת , הגורמי  עצמ 
 :�כמפורט להל, האוטובוס

 

__________________ 
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ה  .1 נ ע מ  � ת מ ל ת  ו ח ו כ ת  ק נ ז ה ב ו  � י ח ו ו י ד ב  � י י ו ק י ל
י נ ו ש א  ר

י  )א( י ע ק ר ק ת  ו ח ו כ ת  ק נ ז מהירה והולמת במקרה ,  לתגובה ראשונית:ה
של פרו- שרפת יער יש השפעה מהותית ומכרעת על התפשטות האש ועל מידת 

בהתא  לדרגת הסיכו� של השרפה . ההצלחה של כוחות הכבאות להתמודד עמה
ההודעה הראשונה על פרו- . וח הראשו� המוזנק לכיבוי השרפהשפרצה נקבע הכ

 מתושב 11:08 של רשות כבאות חיפה בשעה 102השרפה בכרמל התקבלה במוקד 
בהמש" לכ" מסר ואול  ". הגיעה כבר לבתי ... שרפת עצי  "עספייא שהודיע על 

של דרגת הסיכו� ,  על פי פקודות הקבע".שרפת קוצי "המוקד למפקד המשמרת על 
שרפת קוצי  המסכנת חיי "וכ� של " שרפת יערות"פחותה מזו של " שרפת קוצי "

.  הוא מצומצ  יותרהובהתא  לכ" ג  הכוח הראשו� המוזנק לכיבוי, "אד  או רכוש
כוח הכיבוי הראשו� שיצא לאירוע התאי  לשרפת קוצי  כשהוא מתוגבר , בפועל

 אול  הוא היה קט� ,כבאות�שזה עתה סיימו קורס טרו , בשלושה כבאי  חדשי 
 . מזה המתאי  לשרפת יערות ולשרפת קוצי  המסכנת רכוש ונפש

ו� שקבלת הודעות במוקד המבצעי  של רשות כבאות ולדעת משרד מבקר המדינה כי
חשוב ,  מענה מבצעי מתאי קביעתוהעברת� הלאה לכוחות הכיבוי היא שלב קריטי ב

,  הנוגעי  בדברו לפני בעלי התפקידי מאוד שמפקדי שירותי הכבאות ישובו ויחדד
את סדר הפעולות המחייב בעקבות קבלת , לרבות המוקדני  ומפקדי המשמרות

 כ� חשוב ;הצור" בזיהוי אופיי� בשלב מוקד  ככל האפשראת הודעות על שרפות ו
 .  יתרגלו את כוחותיה  בהתא הש

י )ב( ו ב י כ ה י  ס ו ט מ ת  ק נ ז ל יש "בתו על פי נוהל כוננות והפעלת כוחות ש:ה
אול  ; "גבוה"או " קיצוני"להעמיד מטוסי  בכוננות כאשר אינדקס השרפות הוא 

ההחלטה הרי ש, כיוו� שביו  שבו פרצה השרפה לא התקבלו נתוני אינדקס השרפות
שלא על בסיס כלי אובייקטיבי א  להעמיד מטוסי  בכוננות ומתי התקבלה 

 של מקבלי ההחלטות על סמ" שיקול דעת אלא , שמשמש כלי תומ" החלטה
  .מהשירות המטאורולוגיההודעות שקיבלו לגבי ופרשנות  

החלטה להעמיד מטוסי  בכוננות שמתקבלת רק על , לדעת משרד מבקר המדינה
היא  � א$ א  מקבלי ההחלטה ה  בעלי מקצוע מנוסי  �בסיס שיקול דעת ופרשנות 

תי כדוגמת אינדקס  מהחלטה שמסתמכת על כלי אובייקטיבי ומשמעופחות מבוססת
כפי שאכ�  ,דבר זה עלול לגרו  לפגיעה במוכנות הכוחות לקראת השרפות; השרפות

אינדקס השרפות באזור הר הכרמל היה בדיעבד הסתבר שביו  פרו- השרפה . אירע
של נתוני " קיצוני" ער" ,ל"על פי מדרגי הכוננות שהוגדרו בתו; "קיצוני "�בעל ער" 

 "קיצוני"ת הכבאות להימצא במצב של מדרג כוננות האינדקס מחייב את רשויו
כ" שנית� יהיה להזניק  לסייע בכיבוי , ובכלל זה עליה� להעמיד מטוסי  בכוננות

 . השרפה מוקד  ככל האפשר

לאחר שבבוקר יו  השרפה התקבלה הודעת אזהרה על סכנה לפרו- שרפות באותו 
, ל והנציבות בקר� והחליטו"התייעצו ביניה  נציגי קק, 10:00�17:00היו  בשעות 

. 12:00להעמיד את המטוסי  בכוננות החל מהשעה , על פי שיקול דעת  וניסיונ 
טפסר , מפקד שירותי כבאות גליל מערבי, הנחייתו של נציג הנציבות בקר�, אול 

לחדר המבצעי  שלו ברשות הכבאות ולפיה יש להודיע לחברות התעופה , אמיר לוי



  ביו� פרו� השרפהוופעילות לאירועי חירו�וההצלה  הכבאות מער�היערכות 

125 

לא הועברה אליה� והמטוסי  לא הועמדו , טוסי  בכוננותשעליה� להעמיד את המ
 . בכוננות

ה  ;  הוזנקו בס" הכול שמונה מטוסי כיבוי12:15�14:00בשעות , בסופו של דבר
, 12:00 לו עמדו המטוסי  בכוננות בשעה .14:10�12:45שעות בהגיעו לזירת השרפה 

 .ריטי שלא נוצלמדובר בזמ� יקר וק;  דקות מוקד  יותר�20ה  היו מגיעי  כ

 

ה  .2 ט י ל ש ו ד  ו ק י פ י  ר ד ס ת  ע י ב ק ב ז  א ד ב  י צ נ ה ל  ש ל  ד ח מ
ה פ ר ש ה ת  ר י ז  ב

ע ) א( ו ר י א ה ת  ר י ז ב ז  א ד ב  י צ נ ה ת  ו ל ו ע טפסר �רב,  הנציב דאז:פ
 והתייצב בזירת השרפה בשעה 12:00קיבל הודעה על השרפה בשעה , שמעו� רומח

 בקירוב14:00
16

 וכ�  "ביומני המבצעי  של רשות כבאות חיפה ושל המרד; 
בתשדורות של רשתות הקשר של רשויות הכבאות אי� אסמכתאות להגעתו של הנציב 

 . לזירת השרפה ולפעולות שנקט או להנחיות שנת� בסמו" להגעתו

א$ ;  דקות�20 בקירוב עלה הנציב דאז למסוק המשטרתי ושהה בו כ15:00בשעה 
במסוק דיווחי  לא נרשמו ולא נקלטו מהנציב ש, שהיק$ השרפה בזמ� זה היה גדול

ביומני , אי� תיעוד במסמכי , כמו כ�. על מצב האש כפי שהוא ראה אותה מהאוויר
מבצעי  או בתשדורות הקשר המעיד שלאחר שהנציב ירד מהמסוק המשטרתי הוא 
קיי  הערכות מצב על בסיס התצפית מהאוויר על זירת השרפה ונת� הנחיות או 

עקב כ" לא מוצו , ד מבקר המדינהלדעת משר. הוראות למפקדי כוחות הכיבוי
היכולות של האמצעי האווירי שאפשר קבלת תמונת מצב על חזית האש בשעות 

לאחר שעוזר קצי� ,  בקירוב15:20רק החל משעה . הקריטיות ללחימה באש
 .ק לקבל דיווחי  כאלה"התחיל החפ, המבצעי  של חיפה עלה למסוק

מ )ב( ק ה ב  " ר ו צ ה ו ע  ו ר י א ל ד  ק פ מ ת  ע י ב ק ב  " ר ו צ פה ח ק "ת 
ת ו א ב כ י  ת ו ר י ע  פרו- השרפה החלה רשות כבאות חיפה לנהל את : ש

; ק בצומת דמו�" הקי  עוזר קצי� המבצעי  של הרשות חפ12:17בשעה ; האירוע
 13:00החל מהשעה . מקומו של שטח הכינוס של הרשות נקבע א$ הוא בצומת דמו�

 וסיועו לה  כוחות בקירוב פעלו בזירת השרפה כוחות הכיבוי של רשות כבאות חיפה
בעת הזו הגיע לזירת האירוע מפקד שירותי ; כבאות של רשויות כבאות נוספות

, 14:00בשעה . והוא מילא תפקיד של מפקד האירוע, טפסר אריה רגב, כבאות חיפה
, ע  התעצמות השרפה והתקרבות האש לשטחי  שבאחריות רשות הכבאות חדרה

ולרשו  פעולות " אירוע"רה לנהל החל ג  חדר המבצעי  של רשות כבאות חד
 . הנוגעות לשרפה ובכלל� שליחת כוחות ואמצעי כיבוי

הוא היה לגור  ) 14:00בסביבות השעה (ע  הגעת הנציב דאז לזירת השרפה 
באותה עת ממדי השרפה ; הניהולי הבכיר ביותר במער" הכבאות בזירת השרפה

התחוללה בשטחי האחריות היא התפשטה במהירות ו; ועצמתה כבר היו יוצאי דופ�
 שרפה �וכפי שהגדירו זאת מפקדי השירות ,  חיפה וחדרה�של שתי רשויות כיבוי 

__________________ 

 .�18.5.11על פי הודעתו לביקורת בשיחת בירור שהתקיימה עמו ב  16
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בשטח פעלו כוחות נרחבי  של רשויות הכיבוי של חיפה ; ענקית שאי� עליה שליטה
הסכנה לנפש ולרכוש הלכה ; וחדרה ושל רשויות כבאות אחרות וארגוני  אחרי 

 .החלטה חריגה על פינוי יישובי  ומתקני והיא א$ הביאה ל, והתגברה

לזירת האירוע , טפסר תוהמי,  בקירוב הגיע מפקד שירותי כבאות חדרה15:45בשעה 
החל משעה זו מפקדי שירותי כבאות חיפה ; ונטל לידיו את הפיקוד על כוחותיו

 על כוחותיה  ועל כוחות העזרה הדדית � בעת ובעונה אחת �וחדרה פיקדו בנפרד 
טפסר רגב פיקד על כוחותיו : באש בשטחי  וביישובי  שבתחומי אחריות שלחמו 

 מרכבו ובלי שהקי  �וטפסר תוהמי , ק שהוק  בצומת דמו�"מרכבו ובאמצעות החפ
ק ושטח כינוס של כוחותיו בצומת " הקי  טפסר תוהמי חפ19:00רק בשעה ; ק"חפ

 . 4' על כביש מס, אור�

והסיכוני  שנוצרו בזירת האירוע הצדיקו , לדעת משרד מבקר המדינה ממדי השרפה
ולקבל עליו את הפיקוד , את מיצוי הסמכות שניתנה לנציב מכוח תקנות עזרה הדדית

פעולה זו עולה בקנה אחד . על האירוע או להטיל את המשימה על אחד מהמפקדי 
ולפיה� במקרה של שרפה גדולה יופקד על , )פרק לחימה באש(ל "ג  ע  הוראות התו

א$ על . ק שירותי כבאות שיוק "אשר ינהל אותו באמצעות חפ, ול האירוע מפקדניה
למעשה הנציב לא הורה על כ" ; פי כ� הנציב דאז לא פעל למימוש סמכויותיו אלו

 .טפסר שמעו� רומח�רב, יש לראות בכ" מחדל של הנציב דאז. במש" כל ימי השרפה

 הכיבוי בזירת השרפה בא לידי  מער" פיקוד ושליטה מרכזי על כוחותהיעדרהנזק שב
לא היה גור  פיקוד מרכזי ולצידו קציני מטה בתחומי  : ביטוי בי� היתר בכ"

ואשר בידיו כל המידע , קשר ובטיחות, לוגיסטיקה, מבצעי , תכנו�: חיוניי  כגו�
על , על התנועה בצירי , על מגמות התקדמות האש,  מידע על הכוחות�הרלוונטי 

בכלל ; על אתרי  בעלי סיכו� ועל תחזית מזג אוויר,   האחרי כ של הארגוני"הסד
תהלי" קבלת ההחלטות בעניי� האסטרטגיה והטקטיקה של הלחימה באש לא , זה

הוא לא התבסס על הערכות , מאחר שהוא לא התקיי  בפורו  הנדרש, היה סדור
לא לכוחות הכיבוי ; מצב שנעשו על בסיס איסו$ פרטי המידע והנתוני  הנחוצי 

הייתה תמונת אש עדכנית שיכולה הייתה לשמש כתשתית לקבלת ההחלטות 
ולבניית תכנית הפעלה ה� עבור כוחות הכיבוי וה� לכל יתר הכוחות ובעיקר לכוחות 

ק שירותי כבאות לא היה גור  שיעביר ההחלטות שהתקבלו " חפהיעדרב. המשטרה
המפקדי  , צאה מכ"כתו; באופ� מסודר ושיטתי לכלל המפקדי  והכוחות שבשטח
היא התנהלה ללא תכנו� , בשטח ניהלו את הלחימה באש בראיה מקומית בלבד

 .ומתו" אלתור ותגובה להתפתחויות מקומיות

 

ה   .3 פ י ח ת  ו א ב כ ה ת  ו י ו ש ר ל  ש ה  ט י ל ש ה ו ד  ו ק י פ ה י  ר ד ס
ע ו ר י א ה ת  ר י ז ב ה  ר ד ח  ו

טפסר , ומפקד שירותי כבאות חדרה, טפסר אריה רגב, מפקד שירותי כבאות חיפה
 אירוע הניהול שלהוראות המסדירות את דרכי לא יישמו כראוי את ה, יששכר תוהמי

 הפיקוד  וה  לקו באופ� שבו ה  הפעילו את אמצעימורכב כדוגמת השרפה בכרמל
בכל אשר נוגע ליומה הראשו� של זאת  ,כזהאירוע הנדרשי  לצור" ניהול והשליטה 

 :להל� הפירוט. השרפה
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ת )א( ב ו ה  מ ק ה ב י   ר ד ס י  פא ח ל  ש ל  ו ע ת "פ ו א ב כ ת  ו ש ר ק 
ה פ י  : ח

ק " הקי  עוזר קצי� המבצעי  של רשות כבאות חיפה את החפ12:17בשעה  )1(
קציני המטה שיש למנות כחלק מע- כי לא מונו עלה . של הרשות בצומת דמו�

, קצי� תכנו�: ובה , ק"אשר נמני  ע  צוות החפ, ל"הפיקוד והשליטה שהוגדר בתו
לא נמצאו , כמו כ�. קצי� לוגיסטיקה וקצי� קישור,  כינוסקצי� שטח, קצי� בטיחות

פיקוד ,  המשטרה�ק נציגי  מטע  כוחות אחרי  מחו- למער" הכבאות ובה  "בחפ
 יכולת הפיקוד והשליטה על ובכ" נפגע. רשויות מקומיות, א"מד, ג"רט, העור$

האירוע וכ� התיאו  ושיתו$ הפעולה של שירותי כבאות חיפה ע  הארגוני  
 .האחרי 

, ק של רשות כבאות חיפה וצוותו"משימות הפיקוד והשליטה המוטלות על חפ )2(
שכבר על א$ . ל ובחלק� לא נעשו כלל"נעשו בחלק� שלא בהתא  להוראות התו

וכ� , בשעותיה הראשונות של השרפה פעלו בזירת האירוע שמונה גזרות לחימה באש
ק צומת "החפלא שימש , חות הכיבוי והצלה רבי  לציד  של כוחירו , כוחות ביטחו�
,  בנוגע למצב הצירי ,בי� היתר, מהשטחהחיוני מידע  את מלוא ה$מרכזי האוס

לסיכוני  בגזרות , לחימה באשהלמהלכי , מקומ  ותנועותיה , כוחותמצבת הל
מנתחת ,  מעבדת�ולאחר מכ� , השרפה וכ� נתוני  הנוגעי  לתחזית מזג האוויר

ובראש  , די כוחות הכיבוי שבשטח וכ� לארגוני  האחרי ומפיצה את המידע למפק
ק לבנות תמונת מצב " ריכוז של המידע נפגעה היכולת של החפהיעדרב.  למשטרה�

מלאה ועדכנית שעל בסיסה תתבצע הערכת מצב ויתקבלו החלטות מבצעיות על ידי 
 קיבלו את, ובראש  מפקד שירותי כבאות חיפה, בפועל המפקדי . מפקד האירוע

ק כגו$ "ללא תמיכה של חפ, באופ� אקראי ומזדמ�, לפחות בחלק�, החלטותיה 
 .ללא תכנו� וראיית התמונה הכוללת של אירוע השרפה, מסייע ומתא 

, ק חיפה"במהל" האירוע התגלעו בעיות חמורות במערכות הקשר של חפ )3(
 נפגעה כתוצאה מכ". תדר קשר אחדבשל כל כוחות הכיבוי השימוש שנוצרו בעקבות 

, בנוס$. תעבורת המידע והפקודות בי� כוחות הכיבוי והצלה בשירות עצמו ומחוצה לו
שהיא רשת " מציל"ל בשרפה גדולה יש לעבוד ברשת הקשר "א$ שעל פי התו

ביו  הראשו� , רשויות הכבאות ואחרי , משותפת לגורמי חירו  כמו המשטרה
 . ורת בי� הארגוני כ" נפגעה התקשעקב ו" מציל"רשת לא הופעלה לשרפה 

כלי ניהול משמעותי למעקב ובקרה אחר פעולות שננקטות במהל" אירוע  )4(
למרות .  מערכת ממוחשבת לניהול אירועי כיבוי שרפות�" שלהבת"שרפה הוא ה

ק יומ� " ובמקו  זאת ניהל החפ,ק"לא הובאה לחפהיא  המערכת  שלחיוניותה
הרישומי  בו התגלו כבלתי : פ� לקוייומ� המבצעי  עצמו נוהל באו. מבצעי  ידני

  .שלמי  וחלק  נרש  לא בזמ� אמת

י )ב( פ�א ח ת  מ ק ה"ה ר ד ח ת  ו א ב כ ת  ו ש ר  מפקד שירותי כבאות :ק 
אול  רק ; 15:45הגיע לזירת האירוע לקראת השעה , טפסר יששכר תוהמי, חדרה

 .4ק ושטח כינוס של הרשות בצומת אור� שבכביש " הוא הקי  חפ19:00בשעה 

ריבוי גזרות הפעולה וריבוי הכוחות , שרד מבקר המדינה עומס המשימותלדעת מ
ק כבר בשעות הראשונות של "חייבו את מפקד שירותי כבאות חדרה להקי  חפ
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השרפה ובכ" לסייע בידיו לרכז את כל המידע הנחו- לו בכדי לפקד כהלכה על 
ל הקמת ל ולהורות ע"על טפסר תוהמי היה לפעול על פי הוראות התו. האירוע

מיד כשהמידע שהיה בידיו לימד שמדובר בשרפה ,  בקירוב14:00ק עוד בשעה "החפ
חריגה בהיקפה המתקרבת במהירות לשטחי  שבאחריות רשות כבאות חדרה וא$ 

, או למצער מיד כשהגיע לזירת האירוע, מסכנת חיי אד  ומחייבת פינוי יישובי 
 הפיקוד והשליטה על האירוע וכ�  יכולתובכ" נפגע.  פעולה שלא עשה� 15:45בשעה 

 . התיאו  ושיתו$ הפעולה של רשות כבאות חדרה ע  הארגוני  האחרי 

ע )ג( ו ר י א ה ת  ר י ז ל  ש ב  צ מ ת  ו כ ר ע ה ע  ו צ י ב ל " על פי הוראות התו: 
על מפקד האירוע לקיי  אחת לשעה " שרפה גדולה"כרזה על הע  ה, )י"פרק אגמ(

היוועצות ע  כל , צב האירועמתמקד בבחינת מהמדובר בתהלי" ; הערכת מצב
ריכוז כל המידע הרלוונטי לזירת האירוע ניתוחו וקבלת , הגורמי  הרלוונטיי 

 תוצאת הערכת המצב היא תכנית פעולה להמש" הלחימה באש .החלטות מתאימות
ק "לצור" ביצוע הערכת המצב על החפ. אשר תועבר למפקדי  ולכוחות שבשטח

 ועל , המטאורולוגי בכל מחצית השעהשירותויר מהתחזית מזג האו, בי� השאר, לקבל
י הכבאות להפעיל תצפיות על השטח בנוגע להתפתחות האש וכיוונה שירותמפקד 

מתשדורות הקשר ,  הביקורת צוותמבירורי.  מצבי  מסוכני עלולהתרעות 
ומהתחקירי  שביצעו רשויות הכבאות לאחר השרפה וכ� מהשאלוני  שהפי- משרד 

קציני  ברשויות הכבאות עולי  ליקויי  בנוגע לאופ� שבו ביצעו מבקר המדינה ל
אלו לא בוצעו כנדרש , ככלל; מפקדי שירותי כבאות חיפה וחדרה את הערכות המצב

 :וכ" עלה; ל"בהוראות התו

אול  אלו לא בוצעו , מפקדי שירותי כבאות חיפה וחדרה ביצעו הערכות מצב )1(
מצומצמי  בהרכב  ולא , כלל מפגשי  מזדמני  היו אלו בדר" �ל "על פי הנדרש בתו

 �שיחות עדכו� והתייעצויות של המפקד ע  גורמי  שוני  בזירת השרפה , מתוכנני 
הערכת המצב שביצעו המפקדי  לא . א  מטע  מער" הכבאות וא  מחוצה לו

היה מלוא ק חיפה לא "חפשכ� ל, ק"התבססה על תמונת מצב מלאה שגיבש החפ
 ,ראויבאופ� יומ� מבצעי   והוא לא ניהל את ,לות בזירת האירועהמידע באשר לפעו

 .ק חדרה טר  הוק "ואילו חפ

בדבר הצפויי  נתוני  ה ובמיוחד החזויי העכשוויי  ואוויר המזג לנתוני  )2(
 בי� �יש משמעות קריטית באשר להתנהגות האש , עצמתהלכיווני הרוח ו

נתוני  אלו ה  חלק . בעצמתהלהתפשטותה לעבר אזורי  אחרי  ובי� לירידה 
ל לצור" גיבוש תמונת מצב עדכנית ומהימנה "מהמידע הנדרש על פי הוראות התו

ק עליו לקבל את תחזית מזג "ע  פתיחת החפ, ל"על פי התו; וכבסיס להערכת מצב
הבדיקה העלתה , א$ על פי כ�. האוויר מהשירות המטאורולוגי בכל חצי שעה

 לא פנו כלל לשירות המטאורולוגי כדי לקבל וחדרהשירותי כבאות חיפה שמפקדי 
ממנו תחזית מזג אוויר צפויה

17
ביצעו מפקדי השירות , על כ�. ל" כפי שקובע התו

 .הערכות מצב בלי שהיה בידיה  מידע עדכני על תחזית מזג האוויר בזירת האירוע
 על העש� המיתמר כדי להערי" את  תצפיות קרקעיות נקודתיותה  ביצעו, בפועל

__________________ 

תחזית החל לספק ממועד זה  22:00ק המשות� לשירותי הכבאות ולחיל האוויר שהוק� בשעה "החפ  17
 .מזג אוויר לכוחות הכיבוי במהל  השרפה



  ביו� פרו� השרפהוופעילות לאירועי חירו�וההצלה  הכבאות מער�היערכות 

129 

את יכולה לחזות שאינה ,  ומקומיתתמונת אש נקודתיתב מדובר למעשה �כיוו� הרוח 
  .של השרפה בכללותהההתפתחות 

 ובכלל זה,  וחדרהת כבאות חיפהיובתשדורות הקשר וברישומי  של רשו )3(
ק רשות כבאות חדרה טר  "חפ( כבאות חיפה ק רשות"ביומני  מבצעיי  של חפ

מהו :  וטפסר תוהמי טפסר רגבושל הערכות מצב שביצע אי� תיעוד ,)הוק  כאמור
 ,יה�התקבלו בעקבותהחלטות מבצעיות אילו , עליו התבססו הערכות המצבשהמידע 

המפקדי  בשטח , )של רשות כבאות חיפה (ק"לידיעת החפוהא  ה� הועברו 
לדעת מה היה ההרכב המדויק של המשתתפי  ג  לא נית� . והארגוני  האחרי 

 . � ומה היה תוכנ� מה הייתה התדירות של ביצוע,צבערכות המבה

י )ד( י�א א ו ה  פ ר ש ה ת  ר י ז ל  ע ת  י פ צ ת ע  ו צ י י�ב ז ו ח ת  ל ב על  :ק
על מפקד שירותי הכבאות להציב תצפית שתהיה אחראית , )י"פרק אגמ(ל "פי התו

. להתרעות על מצבי  מסוכני  וכדומה, כיוונה, לדיווח שוט$ לגבי התפתחות האש
יה באמצעות מסוק או אתר שולטהתצפית על השרפה תה

18
שיפעיל בעל תפקיד , 

כי באירוע של שרפה בהיק$ נרחב יש , ל"עוד קובע התו. המכיר היטב את השטח
ל ג  מגדיר אמצעי נוס$ שאמור "התו. לפיקוד ולשליטה, להפעיל מסוק קל לתצפית

 .להשלי  מידע בנוגע להתפתחות האש והוא קבלת חוזי מאמצעי  אוויריי 

שבה� כבר היה ברור שמדובר בשרפה חריגה ,  בשעות הראשונות של האירוע,בפועל
.  תצפיות קרקעיות באתרי  שולטי לא הקימה רשות כבאות חיפה מער", בהיקפה

 בער" הגיע לזירת השרפה מסוק 12:20 בשעה �אשר לתצפיות באמצעות מסוקי  
 15:00רק בשעה  .לצור" הכוונת מטוסי כיבויעלה עליו  ל"נציג של קקו, משטרתי

 בעת שהייתו אול , הכבאותשירותי כנציג , נציבה  המשטרתילמסוקבקירוב עלה 
  לגבי תמונת האש מהאוויר והוראות להכוונת  דיווחיממנולא התקבלו במסוק 

לאחר שעוזר קצי� , 15:20שעה בדיווחי  כאלו החלו להתקבל רק . כוחות הכיבוי
חוזי . מסוק המשטרתי הנציב בהחלי$ אתהמבצעי  של רשות כבאות חיפה 

ק המשות$ לשירותי "התקבל רק אחרי שהוק  החפהחל למאמצעי  אוויריי  
א$ שנית� היה לקבלו עוד קוד  לכ� ,  בקירוב22:00הכבאות ולחיל האוויר בשעה 

 .שהפעילה מסוקי  לש  כ", מהמשטרה

ת  )ה( ו ו צ ת  ל ע פ ה ל  ע ה  ט י ל ש ו ד  ו ק י ת הפ י א ב ק "כ מ :9ע "  

רב כבאי , ל"ל דני חייט ז" רס� "9עמק  " הכבאיתטרפותו של צוותניתוח נסיבות הצ
לאירוע השרפה ופעולותיו במהלכה  � ל"אש אלעד ריב� זהל וצופה "אורי סמנדייב ז
 :העלה כדלקמ�

ל נרשמו ביומ� המבצעי  של רשות כבאות "ל ורב כבאי אורי סמנדייב ז"ל דני חייט ז"רס
של אלעד ריב�  שעת הצטרפותו ;13:24שעה חיפה כמי שהצטרפו לפעולות הכיבוי ב

עדה יושת בעקבות השרפה  שהוקמה,בדוח ועדת מורשת,  ע  זאת.אינה ידועהל "ז
אלעד הגיע לשטח הכינוס בצומת דמו� " כי צוי�חברי הצוות מות  של את סיפור 

 ."'9עמק ' ובהמש" הצטר$ לצוות 12:00בסמו" לשעה 

__________________ 

 .ל יתרו" טופוגרפי שממנו נית" לקיי� תצפית על זירת השרפהמקו� בע  18
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ת תודר" בנושאי  מבצעיי  ובטיחותיי  אי� רישו  על כ" שהצוו הרשותמסמכי ב
 ואת ,בפועל הצוות לא הצטר$ לכוחות של מי מהמפקדי . טר  כניסתו לזירת האש

ההוראות בעניי� המשימות ובעניי� החבירה לכוחות שבשטח הוא קיבל מצוות כבאי  
לא הייתה תקשורת בי� כיו� ש. אשר פגש בו באקראי ושלא פיקד עליו קצי� כיבוי, אחר

מדי סיכוני מלצוות לא היה מידע בדבר , ק רשות כבאות חיפה"לבי� חפ" 9עמק "ת צוו
ק והמפקדי  לא ידעו על מקו  " החפ�ומנגד , האש שמסביבו ומגמת התפשטותה

 .וממילא ה  לא יכלו להזהירו בעניי� אות  הסיכוני של הצוות הימצאו 

 "9עמק " את צוות 721ר  תיעדו צלמי  אזרחיי  שנסעו בצי�15:35 ל15:27בי� השעות 
בתמונות נראות להבות אש גבוהות ; עליו�ה הסמו" לחניו� קדומי  721כביש בקטע 

. שאחזו בצמחייה בשני צדי הכביש ועש� סמי" מיתמר לגובה רב ומכסה את השמיי 
  15:37בי�  . בגבורה בלהבות אש גבוהות המקיפות אות תועד כשהוא נלח  הצוות

הרכב כלי וות מבצע פעולות קירור באמצעות התזת מי  על  בער" תועד הצ�15:40ל
 ה שלוש�שנקלעו למקו  וכ" סייע להצלת חייה  של הנוסעי  שהיו בכלי הרכב 

ס הניצולי  "נוסעי  ברכב שהצליח להימלט מהתופת וכ� את חיי שלושת אנשי השב
פה ק ולמפקדי  ברשות כבאות חי"לחפ .מנומאוטובוס הצוערי  שהצליחו להימלט מ

רק לאחר קרות , שבו הוא מצא את מותו, 721על ציר " 9עמק "נודע על הימצאו של צוות 
 .אסו� האוטובוס

ר  )ו( ז ו ח ה  ל ו ע פ ס  ו פ ד כ ה  ט י ל ש ה ו ד  ו ק י פ ה ו   ח ת ב י   י ו ק י ל
ה נ ש נ  הליקויי  שתוארו לעיל בעניי� יכולות הפיקוד והשליטה ובייחוד בעניי� :ו

ונת מצב וביצוע הערכת מצב בניית תמ, ק ושטחי כינוס והפעלת "הקמת חפ
 כל אלה כבר עלו בעבר בתרגילי  ובאירועי שרפות �והכשלי  במערכת הקשר 

 בדוחות של ועדות בדיקה צוינומרבית הליקויי  א$ . גדולות שאירעו ברחבי האר-
מתו" כ" עולה שמדובר בדפוס פעולה חוזר ונשנה של . שתחקרו שרפות יער גדולות

 המסקנות והלקחי  מתרגילי  �ידה מלקחי עבר  למהיעדרמער" הכבאות וב
ולא חל שיפור ברמת המוכנות המבצעית של , קודמי  ומשרפות גדולות לא הוטמעו

עובדה זו א" מחזקת את הצור" באימוני  . מער" הכבאות לאירועי שרפה גדולי 
בדגש על הפעלת אמצעי פיקוד ושליטה באירועי  מורכבי  , ותרגילי  חוזרי 

הפקת לקחי  מהליקויי  והטמעת המסקנות בשגרת , ו� המוניהמדמי  אס
 .ההפעלה של מער" הכבאות

ש )ז( א ב ה  מ י ח ל ה  " ל ה מ ב ת  ו ח י ט ב ת  ו א ר ו ה ל  ע ה  ד פ ק ה י  : א
ה  , ונקיטת אמצעי בטיחות בהתא , הקפדה על הכללי  ועל הוראות הבטיחות

, בעלי חשיבות עליונה בהבטחת ביטחונ  האישי של כוחות הכיבוי הנלחמי  באש
ל ופקודות "התו. דוגמת השרפה בכרמל, במיוחד באירועי שרפות גדולות ומורכבות

בפועל עלה שבמהל" . הקבע כוללות התייחסות פרטנית לעניי� הוראות הבטיחות
קצי� /השרפה לא הייתה הקפדה על קיו  הוראות בטיחות ובכלל זה לא מונה אחראי

על מער" תצפיות או חוזי בטיחות ובמהל" השעות הראשונות של השרפה לא הופ
אחר לצור" איתור סיכוני  בטיחותיי  על מנת להזהיר את כוחות הכיבוי מפני 

 .הסכנות הצפויות

י )ח( ו ב י כ ה ת  ו ל ו ע פ ב ש  א י  פ ו צ ת  ו פ ת ת ש  ההוראות להפעלת צופי :ה
אש מגבילות את השתתפות  בפעולות כיבוי האש וקובעות כי עליה  להימצא בעור$ 
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על א$ ההוראות האלה עלה שבעת . רבי ממעגל האשבמרחק בטיחות מ, השרפה
הצטרפות  הייתה לאחר .  צופי אש לכוחות הכיבוי�15השרפה בכרמל הצטרפו כ

כשכבר היה ברור לכול שמדובר בשרפת ענק בלתי נשלטת המסכנת , 12:00השעה 
 .יישובי  ואת כל הנקרה בדרכה, אנשי 

 סייע לכבאי  רק בעור$ מעדויות הנערי  שהשתתפו בשרפה עולה שאמנ  חלק 
וכמה מה  א$ היו מעורבי  באופ� , אול  היו שפעלו ג  בתו" זירת האש, השרפה

שהצטר$ כאמור , ל"צופה האש אלעד ריב� ז, למרבה הצער; ממשי בכיבוי השרפה
בעוד  , מצא את מותו ע  חברי הצוות,  מרשות כבאות יזרעאל9לשני כבאי צוות עמק 

 ובסיוע בכיבוי האש שאחזה באוטובוס 721 לכביש עוסקי  בכיבוי האש סמו"
 . הצוערי 

למע� הזהירות ולנוכח הסיכוני  שנשקפו בעקבות , לדעת משרד מבקר המדינה
היה על המפקדי  לשוב ולהזכיר לכוחותיה  ולהזהיר  באופ� , השרפה רבת העצמה

. שרפהמיוחד וקונקרטי כי אי� לאפשר לצופי אש להשתת$ בפעולות הכיבוי בחזית ה
ראוי שמפקדי שירותי הכבאות ישובו ויחדדו לפני כוחותיה  את ההנחיות בדבר 

 . הצור" בנקיטת כל הצעדי  להגנה מרבית על שלו  צופי האש המתנדבי 

ת )ט( ו א ב כ ה  " ר ע מ ל  ש ת  י ט ס י ג ו ל ה ת  ו נ כ ו מ ב י   י ו ק י כל בכ: ל
ספקה א, ציוד וחומרי ,  אמצעי כיבוי�תמיכה לוגיסטית ת קרב באש נדרשלקרב ג  
לרבות מהתחקירי  של רשויות הכבאות , מתיעוד שבידי הביקורת. ותחזוקה

עלו ליקויי  ברמת המוכנות , ומהשאלוני  שהפיצה הביקורת לקציני הכבאות
 :ובה , הלוגיסטית של רשויות הכבאות

ברכבי כיבוי אחדי  התגלו ליקויי  שבעטיי  ה  לא הגיעו לזירת השרפה או 
ק התגלו כלא מתאימי  "האמצעי  שבה  צוידו רכבי חפ; שהגיעו אליה באיחור

מקורות המי  שעמדו לרשות הכבאי  במקרי  ; לניהול הלחימה באירועי  גדולי 
הכבאי  לא צוידו בציוד מג� התוא  ; צורכי פעולות הכיבויאת מסוימי  לא תאמו 

 . את האיומי  של שרפות יער ומאפשר הישרדות בתנאי חו  קיצוניי 

 

 המלצותסיכו ו

שכ� הוא נוגע ,  היבט מהותי מיוחד2012 דצמבר �לדוח הכולל על השרפה בכרמל 
. למעשה בשאלת המוכנות של מרכיבי המערכות האזרחיות והצבאיות לשעת חירו 

פרק זה בדוח מתמקד במוכנות של המער" הלאומי של שירותי הכבאות והצלה אשר 
מוכנות המער" . ל מדינת ישראלשב ועלה כחוליה החלשה במער" ארגוני החירו  ש

המתפתח בשגרה והופ" לאירוע חמור , נבחנה בנוגע לאירוע חריג בהיקפו ובעצמתו
 . ורחב היק$

 2010הליקויי  בתחו  הפיקוד והשליטה כפי שעלו באירוע השרפה בכרמל בדצמבר 
ותוארו לעיל מלמדי  על דפוס פעילות חוזר ונשנה של מער" הכבאות ועל היעדר 

 לא הוטמעו המסקנות והלקחי  מתרגילי  קודמי  ומשרפות � מלקחי עבר למידה
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 ולא חל שיפור ברמת המוכנות המבצעית של מער" הכבאות ,גדולות שאירעו בעבר
 . שרפות גדולותל

הוא אינו מפעיל שגרת , מער" הכבאות התגלה כלא ערו" כראוי לאירועי  חריגי 
הוא אינו ,  פיקוד ושליטה אחודי הוא חסר תרבות ארגונית של, כוננות כנדרש

אי� ו, ה מערכתיתיהוא חסר ראי, מתורגל דיו ואינו מיומ� בניהול זירת אירוע מורכב
הכבאי  . בידיו כלי  ואמצעי  בתחו  הפיקוד והשליטה על כוחותיו באירועי  כאלו

נחישות ודבקות , עצמ  ומפקדיה  גילו אומ- רב במהל" התמודדות  ע  השרפה
 באירוע מורכב נדרשת לא רק מיומנות אול  . חייה עד כדי סיכו� �במשימה 

 חסרונ  של �פיקוד ושליטה , מקצועית בכיבוי אש ותעוזה אלא ג  מיומנות ניהול
,  הנציבות�ה� ברמה הארצית , באופ� מובהק, אלה בלט ביו  פרו- השרפה בכרמל

 . רשויות הכבאות והצלה�וה� ברמה המקומית 

מצאו ה  פועל יוצא של המבנה הארגוני המבוזר של מער" חלק מהליקויי  שנ
 וכ� דוחות של ועדות בדיקה  דוחות מבקר המדינהעמדו כברמגבלותיו שעל , הכבאות

לנקוט , ובראשו הנציב, אול  על א$ אילו- זה היה על מער" הכבאות. וחקירה שונות
בי� ; יושמותפעולות לשיפור המוכנות השוטפת של המער" בעת שגרה ולוודא שה� מ

היתר היה עליה  להסדיר את תהלי" קבלת ההודעות על סכנת שרפות בשל מזג 
להבטיח הפעלת כוננות סדורה של ; האוויר ובייחוד את נתוני אינדקס השרפות

להבטיח תקציב למימו� מספק של צרכיו ; כוחות הכיבוי בהתא  לסיכוני השרפות
וי אווירי ובכלל זה לשמור על לרבות כזה המסוגל למלא כנדרש את צורכי הכיב

לבצע תרגילי  ; ההיק$ הנדרש של מלאי אסטרטגי של חומרי  מעכבי בערה
וברמה של כמה רשויות כבאות ,  ברמת רשות כבאות יחידה�ואימוני  בכל הרמות 

היה עליה  להתאי  את צורכי , כמו כ�. שפועלות במשולב ע  כוחות סיוע נוספי 
ל ולפעול להכנת תכנית הצטיידות "ות לדרישות שבתוההצטיידות של רשויות הכבא

 .מתועדפת

לעיל מעלה חשש ממשי שא  לא שהובאו צבר ממצאי הבדיקה , לדעת מבקר המדינה
יחול שיפור ברמת היערכותו ומוכנותו של מער" הכבאות וההצלה הרי שבהתרחש 

למלא את  לא יוכל המער" � בעת שגרה ובעת חירו  �כמו אסו� המוני , אירוע חמור
משימותיו כנדרש ממנו ולא יוכל לתת לציבור ולמדינה שירותי כבאות והצלה 

 .התואמי  את היקפי הפגיעה הניכרי  בנפש וברכוש

בעל התפקיד הבכיר , טפסר שמעו� רומח�רב, בעת השרפה בכרמל היה הנציב דאז
� הוא היה מופקד מכוח אחריותו הכוללת על תפקודו התקי; ביותר במער" הכבאות

דוח זה חוש$ שהנציב דאז לא פעל לכ" שמער" . בעתות שגרה וחירו של מער" זה 
יפעיל כוננות בהתא  , הכבאות ייער" לפעולה מערכתית בנסיבות חירו  חריגות

היקפי הכוחות , נוכח עצמתה של השרפה. לסיכוני  ויהיה ערו" ומוכ� לקראת 
להפעיל את הסמכות על הנציב היה , שהשתתפו בה והסיכוני  לנפש ולרכוש

פעולות ,  מער" פיקוד ושליטה על האירועי הסטטוטורית שניתנה בידיו ולפעול להק
 הוא עצמו או אחד �למנות מפקד אחד לאירוע : ל"שמתחייבות ג  על פי התו

אול  הוא לא עשה . ק שירותי כבאות" וכ� להורות על הקמת חפ�ממפקדי השירות 
די  ללא תיאו  ביניה  וללא ראייה פיקודית ועקב כ" פיקדו בשטח שני מפק, כ�

 .מתכללת
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פעמי  רבות , לי משרד הפני  ולפני שרי הפני "אמנ  הנציב דאז העלה לפני מנכ
אול  ; את בעיית התקציב הכולל הנדרש למוכנות מער" הכבאות, במהל" כהונתו

קריטיי  " כל הצרכי  הוגדרו כצרכי  דחופי  �הדרישות שהציג היו כוללניות 
א$ שמדובר בצרכי  הנוגעי  ככלל לבניי� הכוח העתידי של מער" הכבאות , "י מדיו

. שיישומ  צפוי להיות ארו" טווח וכדי למלא  יש צור" בהקצאת תקציבי  גדולי 
הנציב לא קבע סדר עדיפות להשלמת החוסרי  ולוח זמני  למימוש  ולא הציג 

, את אלו המבצעיות, רישותבאופ� ייחודי ונפרד מכלל הד, להנהלת משרד הפני 
השוטפות והיומיומיות כבעלי נחיצות עליונה לצור" שיפור המוכנות של הכוחות 
ויכולת הפיקוד והשליטה שלו ושל מפקדי שירותי הכבאות ולצור" הפעלת הכוחות 

 .בעתות שגרה וחירו , באירועי  חריגי 

לקראת אירועי  בכל הנוגע למוכנות הכוחות �פעולותיו של הנציב לפני השרפה 
מלמדות ,  בנוגע לנקיטת פעולות הכרחיות לפיקוד ושליטה�ובמהל" השרפה , חירו 

 .על מחדל ניהולי ומקצועי

טפסר , ומפקד שירותי כבאות חדרה, טפסר אריה רגב, מפקד שירותי כבאות חיפה
אמצעי הפיקוד והשליטה באירוע השרפה  אתלקו באופ� בו הפעילו תוהמי  יששכר
 העמידו את  שבה בכלל זה עלו ליקויי  בדר".�ל אשר נוגע ליומה הראשובכ, בכרמל

בהפעלת שטחי , קי  שלה  ובהפעלת "בדר" הקמת החפ, כוחותיה  בכוננות
ביצעו הערכות מצב וקיבלו החלטות בדבר , הכינוס ובאופ� שבו ה  בנו תמונת מצב

ה באופ� הלחימה באש התקיימ,  כתוצאה מכ".הלחימה באש ביו  פרו- השרפה
 .ל"וללא נקיטת אמצעי בטיחות הנדרשי  על פי התו,  לא שיטתי,מבוזר

ומה  עלה שמדינת , התגלו ליקוי  קשי  ג  בדר" שבה נוהלה הקר� לכיבוי אווירי
. התנערה מאחריותה הלאומית, באמצעות משרד הפני  ונציבות הכבאות, ישראל

ות נוצל כמעט לחלוטי� ליקויי  אלה ג  גרמו לכ" שמלאי החומרי  מעכבי שרפ
 .ומדינת ישראל נותרה ביו  השרפה ע  מלאי אפסי של חומרי  אלו

הנהלת משרד הפני  לא הייתה מעורבת דייה בנוגע למוכנות של מער" הכבאות 
היא הסתפקה בהצגת המשאבי  הכספיי  הנדרשי  כאלו אשר . למשימותיו

ירה הנהלת משרד הפני  את הצרכי  שהציג הנציב העב. יבטיחו את מוכנות המער"
ומבלי שהיא עצמה תדרוש מהנציב , לפתח  של משרד האוצר ומשרד ראש הממשלה

להציג סדר עדיפויות מנומק שבו יפורטו הצרכי  הקריטיי  ובלי שהיא עצמה 
ראוי היה . באמצעות משאביה, או לפחות את חלק , תעשה מאמ- למלא את הצרכי 

, ו מעורבי  יותר בנעשה במער" הכבאותשמשרד הפני  והשר העומד בראשו יהי
על מנת להיטיב את היכולת של המשרד ולעמוד על הפערי  , שהוא מער" מציל חיי 

וכפי שציי� מבקר המדינה בדוח על שירותי הכבאות ; המבצעיי  של מער" הכבאות
מ� הראוי ששר הפני  והדרג הבכיר במשרדו יקיימו קשר  "�במלחמת לבנו� השנייה 

ו$ ע  נציב הכבאות באופ� שתגבר מעורבות  בנעשה במער" הכבאות הדוק ורצ
ובכ" ה  לא מילאו , השר והדרג הבכיר במשרדו לא עשו כ�". ברגיעה ובעיתות חירו 

 .את אחריות 

 מער" הכבאות וההצלה הוא אחד ממרכיבי מער" החירו  הלאומי של �סו$ דבר 
להיות בעל יכולת מבצעית , רשולפיכ" עליו להיות מוכ� לפעול כנד, מדינת ישראל

א$ על פי כ� התחושה הקשה שעולה . איכותית ובעל שדרת פיקוד מקצועית
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מהבדיקה היא שמער" הכבאות וההצלה של מדינת ישראל לא זכה לתשומת לב 
מבחינת מעמדו כמרכיב חיוני ביותר בעתות , הולמת של ממשלות ישראל לדורותיה�

ה בכרמל צרי" לשמש תמרור אזהרה לפני אירוע השרפ. חירו השגרה ובעתות ה
המתריע על חוסר היערכות ומוכנות של מער" הכבאות וההצלה , ממשלת ישראל

 . לאירועי  שכאלו

המחדלי  והליקויי  שעולי  בדוח זה מחייבי  שהגורמי  הממוני  על מער" 
כדי ,  סדורה ומקצועית�ויקיימו היערכות מחודשת , הכבאות יעשו בדק בית מקי$

על ממשלת . המער" יפעל כארגו� שמסוגל למלא את תפקידיו כפי שנקבעו בחוקש
לוודא שמער" הכבאות , ובראשה השר לביטחו� הפני  והנהלת משרדו, ישראל

וההצלה של מדינת ישראל יהיה ערו" ומוכ� לשגרה ולשעת חירו  ויוכל להתמודד 
 . ע  אסו� המוני

 

♦ 
 

 מבוא

 השרפה �להל�  (2010 בדצמבר 6 ועד �2מ, א"ה תשעבכרמל בחנוכשהתחוללה השרפה  .1
וכבר ביומה הראשו� היא הייתה , הייתה שרפת יער נרחבת ומורכבת ביותר, )בכרמל או השרפה

אירוע זה העמיד במבח� אמת קשה וכואב . לאסו� השרפה הכבד ביותר בתולדות מדינת ישראל
שעליה� התבסס מער! , וניהוליי�ארגוניי� , הנחות יסוד ותהליכי עבודה מבצעיי�, תפיסות

, הכוננות ודפוסי הניהול, בכלל זה עמדו למבח� סדרי ההיערכות. אזהכבאות וההצלה בישראל עד 
�ה� בדרג נציבות כבאות והצלה , הפיקוד והשליטה על כוחות הכיבוי הקרקעיי� והאוויריי

 רשויות הכבאות וה� בדרג,  הנציב ומפקח כבאות ראשי�שבמשרד הפני� ושל העומד בראשה 
בסיומה הפכה השרפה בכרמל לאירוע מכונ� במער! הכבאות וההצלה . תוההצלה המוניציפליו

הארגו� וההפעלה של , בקנה מידה ארצי מבחינת השפעותיה המיידיות והעתידיות על המבנה
�צו זה עומד עדיי� ג� בחלו$ כשנה ומחצה מאז השרפה , אול�; מער! זה בעתות שגרה וחירו

 .כמפורט בהמש!, �ולפירע

; אי� זו הפע� הראשונה שמבקר המדינה עוסק במער! הכבאות של מדינת ישראל, יודגש כי .2
היערכות " הדוח על �האחרוני� שבה� , )'ראו פירוט בנספח א(קדמו לכ! כמה וכמה דוחות 

היערכות שירותי "ובו הפרק ) 2007פורס� ביולי " (העור$ ותפקודו במלחמת לבנו� השנייה
 הדוח על שירותי הכבאות �להל� " (הכבאות וההצלה לעתות חירו� ותפקוד� בעת המלחמה

היערכות שירותי הכבאות : " תיקו� הליקויי� שהובאו בוודוח מעקב על, )במלחמת לבנו� השנייה
� דוח המעקב על �להל� (מיד לאחר השרפה בכרמל , 2010שפורס� בדצמבר , "וההצלה לעת חירו

 ). 2010מלחמת לבנו� השנייה משנת שירותי הכבאות ב

בסדרי הפעלת כוחות הכיבוי , בי� השאר, הדוח על שירותי הכבאות במלחמת לבנו� השנייה עסק
במהל! . וההצלה במהל! מלחמת לבנו� השנייה ובתיאו� בי� רשויות הכבאות ובי� פיקוד העור$

באירועי� נקודתיי� , ר)שגויסו מכל רשויות הכבאות מרחבי הא, המלחמה טיפלו כוחות הכבאות
בדוח הביקורת הועלו ליקויי� חמורי� מאוד .  נרחביגיאוגרפרבי� שהתחוללו על פני שטח 

� היעדר יכולת של נציבות כבאות �בכלל זה ; בהיערכות של שירותי הכבאות וההצלה לעת חירו
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לת והצלה שבמשרד הפני� לגבש תמונת מצב מלאה על המתרחש והיעדר שליטה מלאה על הפע
 �הדוח הדגיש כי מרבית הליקויי� .  הנדרשי� במיוחד בעתות חירו�� כוח אד� וציוד �המשאבי

וכפי שקבע מבקר המדינה בדוח המעקב , א! ה� לא תוקנו וההמלצות לא יושמו, כבר הועלו בעבר
אשר , לא זו בלבד שמער! הכבאות: "2010על שירותי הכבאות במלחמת לבנו� השנייה משנת 

, לא שופר מאז מלחמת לבנו� השנייה בעקבות הערותינו בדוח על העור$, חמור בעברמצבו היה 
�עניי� שעלול לפגוע מהותית בכל מער! , אלא שמצבו א$ החמיר עד כדי סכנת קריסה בעת חירו

 ".לגרו� לאובד� חיי אד� ורכוש ולפגוע בחוסנו של העור$, החילו) וההצלה

, בעקבותיה� הוקמוו, כמה וכמה שרפות חריגות בגודל�במהל! השני� אירעו , לא זו א$ זו .3
�ראו פירוט בנספח (אול� המלצותיה� רוב� ככול� לא יושמו , ועדות חקירה ובדיקה, ברוב המקרי

הוועדות הדגישו כי הליקויי� החמורי� במער! הכבאות פוגעי� ביכולתו להתמודד ע� אירועי ). 'ב
�ביטול שירותי הכבאות הפועלי� במסגרת הרשויות : תבי� המסקנות וההמלצות של הוועדו. חירו

ברורות , בראשות נציב בעל סמכויות פיקוד, המוניציפליות והקמה של מער! כבאות ארצי
חקיקת חוק מיוחד ; ס"שבבמשטרה וזה הנהוג במדרג סמכויות ופיקוד הדומה לו בו, ומוגדרות

שהוא , יערות וכ� מינוי גו$ אחדקביעה ויישו� של כללי� למניעת דלקות ב; לשירותי הכבאות
הקמת מוקד שליטה ומידע והקמת ; כאחראי ליישו� הכללי� האמורי�, בעל סמכות סטטוטורית

שדרוג מער! ; מערכת קשר מודרנית באופ� שיתאפשר שיתו$ פעולה בי� הכוחות הפועלי� בשטח
�שיפור ; הכיבוישחרור כבאי� ותיקי� וחידוש צי רכבי , הכבאות באמצעות גיוס כבאי� חדשי

בעיקר , קביעת סדרי הכוננות של כוחות הכיבוי בקרבת יערות ופארקי�; וייעול של הכיבוי האווירי
תרגולי� ארציי� משותפי� לטיפול ; בתקופות הקי) ובתקופות שבה� שורר מזג אוויר שרבי

ק "פבח" שולח� עגול" שיש בה� ציוד ואמצעי� מודרניי� והקמת 19קי�"הקמת חפ; בשרפות ענק
, ל ומרשויות הייעור"מצה, מהמשטרה, בהשתתפות נציגי� בכירי� ממער! הכבאות, האחוד

שיספק תמונת מצב מלאה ומעודכנת למפקדי� ויאפשר לה� לקבל את ההחלטות המקצועיות 
 .הנכונות

 קיבלו ממשלות ישראל לדורותיה� כמה וכמה החלטות שמטרת� להסדיר את 1986משנת  .4
 חוק חדש למער! חוקקיש להקי� מער! כבאות ארצי ול, על פי ההחלטות. המער! הכבאות וההצל

 . והכבאות שיית� תוק$ למבנה הארגוני החדש של

ÂÓ˘ÂÈ ‡Ï ˙ÂËÏÁ‰‰ ·Â¯ , Ï˘ È�Â‚¯‡‰ ‰�·Ó‰ ÈÂ�È˘Ï ˙ÂÚ‚Â�‰ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÏÎ ‰Ê ÏÏÎ·Â
Í¯ÚÓ‰ .‰Ê ÔÈÈ�Ú· ˙Â�Â¯Á‡‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰: 

לבצע ) 3484' החלטה מס(  מר אהוד אולמרט החליטה הממשלה בראשות2008במאי  )א(
��רפורמה מקיפה בתחו� שירותי הכבאות וההצלה ולפיה רשות הכבאות הארצית תהיה רשות פני

 ויבוטלו כל רשויות הכבאות שפעלו במסגרת איגודי ערי� או רשויות ,ממשלתית עצמאית
הארגוני המוצע של  על שר הפני� ושר האוצר לאשר את המבנה  היהעל פי ההחלטה. מקומיות

 .  יו�60רשות הכבאות הארצית בתו! 

להטיל על ) 1904' החלטה מס(  החליטה הממשלה בראשות מר בנימי� נתניהו2010ביולי  )ב(
�להשלי� את תזכיר החוק בדבר הקמת הרשות , בתיאו� ע� שר המשפטי� ושר האוצר, שר הפני

 בתו! חודש וכ� וולהפיצ, 2008אי  ממ3484בהתא� להחלטת הממשלה , הארצית לכבאות והצלה
להשלי� את החסרי� המהותיי� במער! הכבאות בציוד ובכוח "להורות לנציבות הכבאות וההצלה 

__________________ 

 . חבורת פיקוד קדמית�ק "חפ  19
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ל משרד "כפי שיגבש נציב הכבאות וההצלה ויאושר על ידי מנכ, ח" מיליו� ש100אד� בעלות של 
 יושל� 2012 סו$ שנת עוד נקבע בהחלטה כי עד". הפני� והממונה על התקציבי� במשרד האוצר

 .וכי ע� ההתקדמות בהקמתה יושלמו החסרי� האמורי�, תהלי! הקמת הרשות הארצית לכבאות

 החליטה הממשלה בראשות מר בנימי� נתניהו, כחודש לאחר השרפה בכרמל, 2011בינואר  )ג(
להעביר את שטח הפעולה של נציבות כבאות והצלה ממשרד הפני� למשרד ) 2699' החלטה מס(
, �1959ט"התשי, ביטחו� פני� וכ� להעביר את הסמכויות של שר הפני� לפי חוק שירותי הכבאותל

�כמו כ� הוחלט להקי� צוות ממשלתי בראשות . לשר לביטחו� הפני�, וחוקי� רלוונטיי� נוספי
המשרד לביטחו� הפני� לגיבוש ולליווי של תהלי! החקיקה בדבר הקמת הרשות הארצית לכבאות 

 הפי) המשרד לביטחו� הפני� את תזכיר חוק הרשות הלאומית 2011ילת דצמבר בתח. והצלה
 "�2012ב"התשע, והצלה חוק הרשות הארצית לכבאות"טיוטת . �201120ב"התשע, לכבאות והצלה

  ופורסמה ברשומות 201221נדונה ואושרה בוועדת השרי� לענייני חקיקה בתחילת פברואר 

 והועברה לוועדת �21.3.12 הכנסת בקריאה ראשונה ב הצעת החוק אושרה במליאת.�19.3.12ב
 . הפני� והגנת הסביבה של הכנסת להמש! הלי! החקיקה

¯‡Â�È ÌÈ˘„ÂÁ·2011 È‡Ó „Ú 2012 ,ÔÈ‚Â¯ÈÒÏ , È˙Î¯ÚÓ ÔÙÂ‡· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˜„·
 ÏÓ¯Î· ‰Ù¯˘‰ ÈÚÂ¯È‡ ˙‡ Ë¯ÂÙÓÂ- Ï˘Â ‰Ïˆ‰Â ˙Â‡·Î ˙Â·Èˆ� Ï˘ ˙Â��ÂÎ‰Â ˙ÂÎ¯ÚÈ‰‰ 

Â‡·Î‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ÌÈÓÈ ˙‡¯˜Ï ˙˘ Ì‰·˘ÈÂ ¯ÚÈ ˙ÂÙ¯˘ ˙ˆÈ¯ÙÏ ¯·‚ÂÓ ÔÂÎÈÒ  ˙‡ ÏÂ‰È� ÔÙÂ‡
˘‡· ‰ÓÈÁÏ‰ . ‰„˜Ó˙‰ ˙¯Â˜È·‰ ‰Ù¯˘‰ Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰ ‰ÓÂÈ·-‰Ó  ˙ÂÚ˘ ÂÓ„˜˘

Ï˙ˆÈ¯Ù‰ÒÂ·ÂËÂ‡‰ ÔÂÒ‡ È¯Á‡ „ÚÂ  ,‰Ù¯˘‰ Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰ ‰ÓÂÈ· . ‰˙˘Ú� ˙¯Â˜È·‰
‰ÙÈÁ Ï˘ ˙Â‡·Î‰ ˙ÂÈÂ˘¯·Â ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó·˘ ‰Ïˆ‰‰Â ˙Â‡·Î‰ ˙Â·Èˆ�·‰¯„ÁÂ  . ˙Â˜È„·

ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó·Â ˙ÂÙÒÂ� ˙Â‡·Î ˙ÂÈÂ˘¯· Â˘Ú� ‰ÓÏ˘‰ , ÌÈÙÂ‚ ‰ÓÎ·Â ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó·
ÌÈÙÒÂ� . ¯·Ó·Â�·2011 ÌÈ¯ÈÎ· ˙Â‡·Î È„˜ÙÓ ÌÚ ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÂˆÂ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó Â˘‚Ù� 

Â˘˜È·˘ , ÏÚ ÛÒÂ�Ô˙Ó Ì‰È˙Â¯Ú‰ ÏÚ˙¯Â˜È·‰ ÁÂ„ ˙ËÂÈË ·˙Î·  ,ÏÚ· ÔÚÈÓ˘‰Ï Ì‚ ‰Ù .
ÔÎ ÂÓÎ ,‰ ÈÏÏÎÏ Ì‡˙‰· ¯‡Â¯·Ù· ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÂˆ Ì‰Ï ¯È·Ú‰ ÈÚ·Ë‰ ˜„ˆ2012 ‰ËÂÈË 

Ì˙·Â‚˙ ˙Ï·˜Ï ÁÂ„‰ Ï˘ ˙ÙÒÂ�. 

 ˙ÂÈÂ˘¯Â ˙Â·Èˆ�‰ Â˙Â˘¯Ï Â„ÈÓÚ‰˘ „ÂÚÈ˙ È¯ÓÂÁ· ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÂˆ ¯ÊÚ� ‰˜È„·‰ Í¯ÂˆÏ
 ˙Â‡·Î‰-ÌÈÚˆ·Ó È�ÓÂÈ ‰Ê ÏÏÎ·Â  ,˙ÂËÏ˜‰ ÂÏÓ˙ÈÏÌÈ · Â˘Ú�˘ ˙ÂÁÈ˘ Ï˘ ˙Â˙˘¯

¯˘˜‰ ,ÂÂÏËÂ ÂÈ„¯ È¯Â„È˘Ó ˙ÂËÏ˜‰ ‰ÈÊÈ· ÂÓÈÈ˜˙‰˘‰Ù¯˘‰ ÍÏ‰Ó , ÔÎÂ ÌÈ¯È˜Á˙
Ï ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÁÏ˘˘ ÌÈ�ÂÏ‡˘-166‰Ù¯˘‰ ÈÂ·ÈÎ· ÂÙ˙˙˘‰˘ ˙Â‡·Î È�Èˆ˜  .

 ˙Â‡·Î‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ó ÌÈ„˜ÙÓ ÌÚ ÌÈÙ˙Â˘Ó ÌÈ¯ÂÈÒ ‰ÓÎÂ ‰ÓÎ ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÂˆ ÌÈÈ˜ ÔÎ ÂÓÎ
 ¯ÂÊ‡· ‰¯„ÁÂ ‰ÙÈÁ ‰ÏÏÂÁ˙‰ Â·˘‰Ù¯˘‰ , ÏÚÂ ÁË˘‰ È‡�˙ ÏÚ ·Â¯˜Ó „ÂÓÚÏ ˙�Ó ÏÚ

‰‰Ù¯˘Ï ÂÓ„˜˘ ÌÈ·Ï˘· ‰Ï‡ ÌÈ„˜ÙÓ ÂË˜�˘ ˙ÂÏÂÚÙ ,‰ÎÏ‰Ó·Â ÌÈÈ�Â˘‡¯‰ ‰È·Ï˘· ;
 ÌÈÓ¯Â‚ Ï˘ ˙˘˜ ÌÚ ÌÈ�ÂÈ„ Ì‚ ÌÈÈ˜ ˙ÂÂˆ‰·Â ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ· ÌÚ ÔÎÂ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ�Â‚¯‡

 ˙Â�Â˘ ˙ÂÈ‚ÂÒ ÏÚ ¯Â‡ ÍÂÙ˘Ï Ì˙Â¯˘Ù‡· ‰È‰ ÍÎÈÙÏÂ ‡˘Â�‰ ÏÚ Ú„ÈÓ Ì„È· ˘È˘ ÌÈÓ¯Â‚
‰Ê ÔÈÈ�Ú· ,ˆ˜Ó È˘�‡Â ¯Â·Èˆ È˘È‡ Ì‰·Â‰È‚ÂÏÂ¯Â‡ËÓÂ ÌÈÏ˜‡ ÈÓÂÁ˙· ÚÂ , ÁÓÂˆ‰Â ¯ÚÈ‰

ÌÈ¯Á‡Â . 

__________________ 

 שהופ� על �2011א"התשע, על תזכיר חוק שירותי הכבאות וההצלה, בי� היתר, תזכיר חוק זה מבוסס  20
ועל הצעת ) �11.5.08 מ3483' החלטה מס(בהתא� להחלטת ממשלה , �22.10.10ידי משרד הפני� ב

שלגביה קבעה הממשלה כי היא , כ דוד אזולאי" של ח�2009ט"התשס, וק שירות הכבאות והחילו�ח
 ).�18.7.10 מ2010' החלטה מס(תקוד� ע� הצעת החוק הממשלתית 

השר לשירותי דת ערער על החלטת הוועדה א- זו דחתה את ערעורו בישיבתה ; 2520/חק' החלטה מס  21
 ).]2520/חק[ 4410' החלטה מס (�11.3.12מ
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� :להל� פירוט הממצאי

 

 

 וההצלהההסדרה הנורמטיבית של מער� הכבאות 

 ותקנותיו מסדירי�, ) החוק או חוק שירותי כבאות�להל�  (�1959ט"התשי, חוק שירותי הכבאות
היה ממונה שר , 2011ר עד ינוא, על ביצועו; הצלה במדינת ישראלהכבאות והמת� שירותי את 

� �להל� (רשויות כבאות והצלה , ) הנציבות�להל� (נציבות כבאות והצלה במשרד הפני� . 22הפני
 ה� המרכיבי� הבסיסיי� של המער! הארצי למת� שירותי �והכיבוי האווירי ) רשויות הכבאות

 � ). מער! הכבאות�להל� (כבאות והצלה בעתות שגרה ובמצבי חירו

והוא אחראי לניהולה ולמילוי משימותיה של הנציבות ,  עומד נציב כבאות והצלהבראש הנציבות
�הנציב משמש ג� מפקח כבאות ראשי כמשמעותו בחוק שירותי . כיחידת סמ! במשרד הפני

, 2011 ועד סו$ אפריל 2002מיוני . והוא ממונה על ידי שר הפני� מכוח הוראות החוק, כבאות
טפסר שמעו� � רב�להל� (טפסר בדימוס שמעו� רומח �� כנציב רבכיה, לרבות בזמ� השרפה בכרמל

, אשר מונה לתפקיד הנציב על ידי שר הפני� דאז מר אליהו ישי, )רומח או הנציב דאז או הנציב
השר אליהו . טפסר שחר איילו�� החלי$ אותו בתפקיד רב�1.5.11ב; �29בעת כהונת הממשלה ה

 לרבות בעת � �32 הממשלה ה�נת הממשלה הנוכחית ישי כיה� בתפקיד שר הפני� ג� בעת כהו
 .השרפה בכרמל ובעת ביצוע ביקורת זו

 :להל� תפורט ההסדרה הנורמטיבית של מער! הכבאות

�החוק . את תפקידי נציב כבאות והצלה, בי� היתר, חוק שירותי הכבאות והתקנות שמכוחו מסדירי
 �קח כבאות ראשי ויקבע את תפקידיו ואת ימנה מפ) כיו� השר לביטחו� פני�(קובע כי שר הפני

ומסמ! מאפייני , �1972ב"התשל) סמכויות מפקח כבאות ראשי(תקנות שירותי כבאות . סמכויותיו
קובעי� את תחומי הפעילות שנציב ) �" נש�להל�  (23העיסוק שהגדירה נציבות שירות המדינה

� :ובכלל זה, כבאות והצלה אחראי לה

על נציב , �1972ב"התשל, )סמכויות מפקח כבאות ראשי(ות על פי תקנות שירותי כבא .1
לתת לרשות כבאות הוראות בכל הנוגע , כבאות והצלה לפקח על פעולותיה� של רשויות הכבאות

על ציוד הכיבוי שבידי רשות , לפעולותיה ולדרוש די� וחשבו� על שרפות ועל ומהל! כיבוי�
 � .רשותשל הכבאות ועל כוח האד

אחראי נציב כבאות והצלה לארגו� ולפיתוח של , �"שקבעה נשמאפייני העיסוק על פי מסמ!  .2
וכ� על טיפוח הרמה , בהתא� להתפתחות סיכוני האש, מער! הכבאות וההצלה במדינת ישראל

באמצעות תכנו� וארגו� של קורסי� והשתלמויות , המקצועית של שירותי הכבאות וההצלה
 .ות הדרכההנחיות וחובר, לכבאי� ופרסו� הוראות

__________________ 

החליטה הממשלה להעביר את האחריות לביצוע החוק לידי השר , לאחר השרפה, 2011בינואר   22
� 2011באפריל . ובהתא� לכ- ג� האחריות לנציבות הועברה למשרד לביטחו� פני�, לביטחו� פני

� .עברה האחריות לנציבות כבאות והצלה לידי משרד לביטחו� הפני
 .�1.9.10 ב�"דכ� לאחרונה על ידי נשעו" מאפייני העיסוק"מסמ-   23
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מסמ! מאפייני העיסוק קובע ג� כי נציב כבאות והצלה אחראי לניהול פעולות כיבוי והצלה  . 3
להעברת כוחות מאזור לאזור במסגרת עזרה הדדית ולפיקוח על פעולות כיבוי , בהיק$ ארצי

הנציב ג� , )הסדרי� ותנאי� לעזרה הדדית(בהתא� לתקנות שירותי כבאות ; והצלה בעת הצור!
או לקבוע אד� , אי ליטול לעצמו את הפיקוד על הכבאי� במקו� שבו הוגשה עזרה הדדיתרש

 .שישמש מפקד על הכוחות

 

 רשויות הכבאות

1. ‰ È ˙ Â È Â Î Ó Ò Â  ˙ Â ‡ · Î ‰  ˙ Â ˘ ¯  È „ È ˜ Ù ˙ : �רשויות הכבאות ה� גופי
 מה� 20 ; רשויות כבאות24בס! הכול פועלות ברחבי האר) . מוניציפליי� הפועלי� על פי החוק

וארבע האחרות פועלות במסגרת הרשות , לות במסגרת איגודי ערי� לשירותי כבאותפוע
רשות כבאות חייבת להבטיח את שירותי הכבאות לכיבוי דלקות "על פי החוק . 24המקומית

וכ� להצלת נפש , בתחומה ולמניעת דלקות או התפשטות� של דלקות לתחומה או מעבר לתחומה
מסמי! אותה החוק להקי� ולהחזיק , למלא את תפקידיהכדי שתוכל רשות הכבאות ". ורכוש

�) כיו� השר לביטחו� פני�(לפי תק� שיקבע שר הפני� , בתחומה יחידה או יחידות של כבאי
. 25) מפקד שירותי כבאות או מפקד השירות�להל� (ובכלל זה למנות את מפקד שירות הכבאות 
בעיר בעלת , בדר! כלל, נת השוכ� תחנת א� �לכל רשות כבאות תחנת כבאות מרכזית 

 .האוכלוסייה הגדולה ביותר שבתחו� רשות הכבאות וכ� תחנות משנה

מניעה של דלקות ושל התפשטות� והצלת , כיבוי דלקות: החוק קובע את תפקידי רשות כבאות
להקי� ולהחזיק בתחומה יחידת כבאי� על פי התק� ולאמ� , בי� היתר, לש� כ! עליה. נפש ורכוש

 �להתקי� ולהחזיק במצב תקי� את הציוד והמתקני� הדרושי� , אש�לתפקידיה� כמכביאת הכבאי
לקיי� ולתא� את כל הסידורי� הדרושי� למניעת , להבטיח; ליחידת הכבאי� למילוי תפקידיה

לפקח על , בי� ציבוריי� ובי� פרטיי�, לקבוע סידורי כבאות במוסדות ובמפעלי�; דלקות ולכיבוי�
ורי הכבאות ולקבוע סידורי� להגשת עזרה הדדית בינה ובי� רשויות כבאות ציוד� ולתא� את סיד

 .אחרות

2. ˙ Â ¯ È ˘ ‰  „ ˜ Ù Ó  ˙ Â È ¯ Á ‡ Â  ˙ Â È Â Î Ó Ò:  סמכויות (על פי תקנות שירותי כבאות
, בי� היתר, מפקד השירות אחראי כלפי רשות הכבאות, �1978ט"התשל, )מפקד שירותי הכבאות

ביצוע הוראות מפקח ; והתקנות שהותקנו על פיוביצוע חוק שירותי הכבאות : לתחומי� אלה
קיו� ותיאו� של , אבטחה; הפעלה יעילה של תחנות הכיבוי שברשות הכבאות; כבאות ראשי

אימו� יחידתו וקיו� רמה מקצועית , ניהול כוח אד�; הסידורי� הדרושי� למניעת דלקות וכיבוי�
קביעת סדרי הכוננות של ; ינות�תחזוקה של הציוד והמתקני� ביחידתו ושמירה על תק; נאותה

פרסו� פקודת קבע ושגרה בדבר סדרי עבודה ומבצעי� ; יחידתו והפעלתה בהתא� לשיקוליו
 .ליחידתו

3. ˙ È „ „ ‰ ‰  ‰ ¯ Ê Ú ‰  ˙ Â Á Â Î  Ï Ú  „ Â ˜ È Ù ‰ Â  ˙ È „ „ ‰  ‰ ¯ Ê Ú  ˙ Ë ˘ Â ‰: 
 תקנות עזרה �להל� (, �1981א"התשמ, )הסדרי� ותנאי� לעזרה הדדית(תקנות שירותי כבאות 

__________________ 

לגבי ;  אותו איגוד ערי� לגבי תחו איגוד ערי ששירותי כבאות כלולי בתפקידיו �רשות כבאות   24
 . אותה רשות מקומית�תחו רשות מקומית שאינה מאוגדת באיגוד ערי כאמור 

 קובעות כי מפקד 3סעי" , �1978ט"התשל, )סמכויות מפקד שירותי כבאות(תקנות שירותי הכבאות   25
 .ר ועדת הכבאות"שירותי הכבאות יהיה כפו" ליו
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לפי תקנות ; עות את ההסדרי� ואת התנאי� לעזרה הדדית בי� רשויות הכבאות השונותקוב) הדדית
א� נוכח מפקד השירות של רשות כבאות פלונית כי כוח האד� והציוד העומדי� לרשותו , אלה

עליו להזעיק עזרה , למניעת התפשטותה או להצלת נפש ורכוש, אינ� מספיקי� לכיבוי דלקה
וא� שוכנע שאי� ביכולת� להושיט את העזרה הדרושה רשאי הוא , מרשויות הכבאות השכנות

בסמכותו של הנציב להורות לרשות כבאות פלונית להעביר . להזעיק עזרה מרשות כבאות אחרת
קצי� , במקו� שבו הוגשה עזרה הדדית. כבאי� או ציוד לרשות כבאות שביקשה עזרה הדדית

יפקד על כוחות , באות שהזעיקה את העזרההכבאות בעל דרגת הקצונה הגבוהה ביותר מרשות כ
ליטול לעצמו את "הנציב רשאי , במקו� שבו הוגשה עזרה הדדית, ע� זאת; הכיבוי וההצלה

� .או לקבוע אד� שישמש מפקד על הכוחות" הפיקוד על הכבאי

 

 

 הכיבוי האווירי

על ;  שרפות יערהכיבוי האווירי הוא אחד האמצעי� החיוניי� לכיבוי שרפות רחבות היק$ ובייחוד
הזנקה מהירה של מטוסי כיבוי מגדילה במידה רבה את הסיכוי להשתלט על שרפות יער טר� , כ�

 ".כיבוי אווירי"בפרק על , סדרי הפעלת מטוסי הכיבוי יפורטו בהמש!. התפשטות�

 

 

 פקודות קבע ונהלי, הוראות, תורת הלחימה באש

 י� ובשטחי� פתוחבחורש, תורת הלחימה באש ביערות

�ה� של רשויות הכבאות , בהתמודדות ע� שרפות גדולות ומורכבות ביערות משתתפי� כוחות רבי
 ,)ל"קק �להל� (קר� קיימת לישראל , המקומיות וה� של גורמי� אחרי� ובה� משטרת ישראל

 �ניהול . א והרשויות המקומיות"מד, )ג"רט �להל� (הרשות לשמירת הטבע והגני� הלאומיי
אשר תורמת לאחידות , מכא� שנדרשת תורת לחימה. תארגנות והפעלה שיטתיי�האירוע דורש ה

ובכ! מגבירה את שיתו$ הפעולה בי� כוחות הכיבוי , ה� בנוסח הפקודות וה� בשיטות הלחימה
 .וההצלה הפועלי� בזירת האירוע

חורש ובשטחי� , תורת הלחימה באש ביערות: " פרסמה הנציבות קוב) הוראות2005במר) 
, ממשטרת ישראל, ל כלל נציגי� מרשויות הכבאות"צוות מחברי התו; )ל" התו�להל� " (�פתוחי

במועד פרו) השרפה לרבות במועד . מהשירות המטאורולוגי ומפיקוד העור$, ג"מרט, ל"מקק
, ל כלל"התו. מי ופרק הבטיחות"פרק אג, פרק הלחימה באש: ל שלושה פרקי�"היו בתו, הביקורת
חורש , נוהל הפעלת כוחות בכוננות ובעת אירוע ביערות, ערכות לעונת הקי)פקודת הי, בי� היתר

 �, שטחי כינוס, ק"נוהלי הפעלה של חפ, ) נוהל כוננות והפעלת כוחות�להל� (ובשטחי� פתוחי
: כגו�, ל כללי יסוד והנחיות בנושאי הבטיחות"כמו כ� נכללו בתו. עזרה הדדית וסיוע אווירי
והנחיות בטיחות , אפיו� מצבי� מסוכני� בזמ� כיבוי שרפות,  אישיהנחיות בנוגע לציוד מג�

 .הנוגעות להקמת קווי אש ולמניעת התפשטות מהירה של שרפות
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או /שרפה שמימדיה בעת הגעת כוח מקצועי ראשוני ו"היא " שרפה גדולה", ל"על פי הגדרות התו
�או /לעצור אותה וועל מנת , הפוטנציאל הטמו� בה בהתחשב בגורמי� המשפיעי� גדולי

 שרפה �להל� " (ואמצעי�] סדר כוחות[כ "להשתלט עליה קיי� צור! בריכוז גדול ומיידי של סד
 ).גדולה

 :ל"להל� יפורטו חלק מההוראות שבתו

1. ˙ Â � � Â Î ·  ‰ Ï ˆ ‰ ‰ Â  È Â · È Î ‰  ˙ Â Á Â Î  ˙ „ Ó Ú נוהל כוננות והפעלת כוחות  :‰
: ובה�, י� להשתת$ באירוע השרפהמדרגי כוננות אחידי� לכלל הגופי� שאמור, בי� היתר, קובע

: בנוהל נקבעו שלושה מדרגי כוננות. ל והרשויות המקומיות"צה, ל"קק, המשטרה, מער! הכבאות
וה� מותאמי� למודל מיוחד של השירות המטאורולוגי המחשב את , "קיצוני"ו" גבוה", "רגיל"

, בהתאמה, ו נקבעואשר ג� ב)  אינדקס שרפות�להל� (הסבירות לפריצת שרפות ולהתפשטות� 
� ".קיצוני"ו" גבוה", "נמו!: "שלושה ערכי

כאשר אינדקס השרפות " רגיל"על מפקדי שירותי כבאות להעמיד את כוחותיה� במדרג כוננות 
הסיכו� גדל בשעות , מתקיי� במרבית ימי עונת השרפות "�משמעותו " (נמו!"הוא בעל ער! 

� �משמעותו " (גבוה" ער! אינדקס שרפות כאשר נקבע, "גבוה"במדרג כוננות ; ")הצהריי
שרב  "�משמעותו " (קיצוני"כאשר נקבע ער! אינדקס שרפות , "קיצוני"ובמדרג כוננות ; ")שרב"

כל מדרג כוננות מחייב את מפקדי שירותי הכבאות לנקוט סדרה של פעולות שמטרת� "). כבד
יש " קיצוני"במדרג כוננות , לדוגמה.  וכנדרש ע� כל אירוע שרפה שיתחוללמדילהתמודד באופ� 

, כ והאמצעי� שהוקצו לאותו היו� ואת נתוני מזג האוויר"להפי) לגורמי� שוני� את נתוני הסד
כ שיית� סיוע ראשוני בתחנות הכיבוי "להפעיל סד, להעמיד מטוסי כיבוי בכוננות, לבטל חופשות

� .ק"החפלבטל אימוני� ולבדוק את מערכי הקשר ו, הסמוכות ליישובי� כפריי

נוהל כוננות והפעלת כוחות מגדיר בנוס$ את האחריות והמשימות המוטלות על רשויות הכיבוי 
פיקוד על פעולות ההצלה והכיבוי ומניעת התפשטות : ובכלל זה; וההצלה בעת אירוע שרפה

גיוס� והזרמת� , קביעת האמצעי� וכוחות הכיבוי הנדרשי�; הזעקת שאר הגורמי� לאירוע; האש
קביעת הטקטיקה ; הצגת דרישות לגופי החירו� המסייעי� בפעילות הכיבוי וההצלה; ירועלזירת א

מת� הנחיות ; ק"הקמת חפ; חלוקת אזור האירוע לגזרות ומינוי מפקדי גזרות; ללחימה באש
שמירת קשר ע� ; הכוונת סיוע אווירי או מת� הנחיה למכוו�; הקמת שטח כינוס; לאוכלוסייה

 .כדי לקבל ממנו מידע ותחזית מזג אוויר מעודכנתהשירות המטאורולוגי 

2.  ‰ Ù ¯ ˘  Ú Â ¯ È ‡ ·  ‰ ¯ Ë ˘ Ó ‰  Ï ˘  ‰ Ë È Ï ˘ Â  „ Â ˜ È Ù  Í ¯ Ú Ó  ˙ Ó ˜ ‰
‰ Ï Â „ ואחריותה , 26 המשטרה היא האחראית לקיו� הסדר הציבורי וביטחו� הנפש והרכוש:‚

במסגרת אחריותה הכוללת של . בפיקוד ובשליטה על אירועי�, בי� היתר, אמורה לבוא לידי ביטוי
עליה להפעיל מרכזי , ובכלל זה אירועי שרפות גדולות, שטרה לניהול אירועי� רחבי היק$המ

 שה� כלי העזר העיקריי� העומדי� לרשות המפקד בניהול אירוע בכל �ק "ט וחפ" משל�שליטה 
. לשליטה ולבקרה על הפעילות המבצעית ולתיאו� בי� גופי� המשתתפי� באירוע, הקשור לפיקוד

ל כי באירועי� גדולי� ומורכבי� משטרת ישראל היא שתשמש "ות הוראות התובהתא� לכ! קובע
על פי ). ל"כלשו� התו, ק אחוד"חפ(ק "ובהתא� לכ! היא תקי� ותנהל חפ; כמפקדת האירוע

 �קי� נפרדי� של כלל הגופי� המשתתפי� באירוע ובה� " חפ�קי� "חפ" צובר"יוק� ג� , ל"התו
 .ק של שירותי הכבאות"חפ

__________________ 

 .�1971א"התשל, ]נוסח חדש[ לפקודת המשטרה 3סעי�   26
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3. ˙ Ó ˜ ‰ Ú Â ¯ È ‡ ·  ˙ Â ‡ · Î ‰  È ˙ Â ¯ È ˘  Ï ˘  ‰ Ë È Ï ˘ Â  „ Â ˜ È Ù  Í ¯ Ú Ó  
‰ Ï Â „ ‚  ‰ Ù ¯ באירוע של שרפה גדולה יש להקי� מער! פיקוד , 27ל"על פי הוראות התו :˘
למנות בעלי , ק של שירותי הכבאות"להקי� חפ, יש למנות את מפקד אירוע: ושליטה ובכלל זה

או באירועי� /משולב וכ גדול ו"באירועי� בה� מופעלי� סד; תפקידי� ולהקי� שטח כינוס
 .28ק לחימה"ק שירותי כבאות ג� חפ"מורכבי� יוק� נוס$ על חפ

)‡( Ú Â ¯ È ‡ ‰  „ ˜ Ù Ó  Ï ˘  Â È „ È ˜ Ù תפקידיו , ל"שבתו" הלחימה באש"על פי פרק  :˙
� היעדרמפקד השירות או סגנו או ב( מטע� כוחות הכיבוי 29של מפקד האירוע��, ) קצי� מבצעי

להחליט א� ; לקבוע את טקטיקת הלחימה באש: ה�, פהאשר מנהל את הלחימה באש בזירת השר
ק לבצע "להנחות את בעלי התפקידי� האחראי� בחפ; יש צור! לפנות יישוב או להג� עליו

�לבצע הערכות מצב ולעבד� ; לתא� בי� כלל הכוחות הפועלי�; משימות שבתחו� אחריות
ט על לגייס כוחות ואמצעי� להחלי; לרבות מפקדי גזרות, למנות בעלי תפקידי�; לתכנית פעולה

� .לרבות כוחות ואמצעי� של כיבוי אווירי, נוספי

)·( Ù Á  ˙ Ó ˜ ‰"Ì È ארגו� יעיל של זירת האירוע משמש תשתית תומכת לחימה  :˜
קובע את ) י ופרק לחימה באש"פרק אגמ(ל "התו. שתתרו� להצלחה בהתגברות על השרפה

 :קי�"המתכונת להקמת החפ

ק שירותי "באירועי� של שרפות גדולות יקימו כוחות הכיבוי חפ: ק שירותי כבאות"חפ )1(
ק ינוהל על ידי מפקד האירוע ויאויש על ידי בעלי "החפ. כבאות שינהל את פעולות הכיבוי

�ק שירותי כבאות משמש "חפ. בטיחות ועוד, לוגיסטיקה, תכנו�, תפקידי� בתחומי מבצעי
פיקוד על כלל : ותפקידיו, חמי� והמסייעי�כממשק בי� מפקד האירוע ומטהו ובי� הכוחות הלו

הקצאת האמצעי� ; קבלת החלטות ווידוא ביצוע�; הכוחות מכלל הגופי� המשתתפי� באירוע
 .הדרושי� ללחימה באש בהתא� לטקטיקה שנקבעה על ידי מפקד האירוע

ק הלחימה ימוק� בשטח שבו אירעה השרפה וינוהל על ידי סג� מפקד "חפ :ק לחימה"חפ )2(
לסנ� ,  לרכז את המידע�ק לחימה "תפקידיו של חפ. ירות או קצי� מבצעי� או מפקד משמרתהש

ק שירותי הכבאות ולהעביר הנחיות לשטח בהתא� להוראות מפקד "ולהעביר את הנדרש לחפ
 .ק שירותי הכבאות"מפקד האירוע וחפ, לחימה

)‚( Ò Â � È Î  Á Ë ˘  ˙ Ú È · הפעלת שטח מרכיב נוס$ הנוגע לארגו� זירת האירוע הוא  :˜
על מנת לאפשר צבירה , )י"פרק אגמ(ל "על פי התו. כינוס שיהיה חלק בלתי נפרד מזירת האירוע

מסודרת של כוחות ואמצעי� בעת שרפה גדולה יש להקי� שטח כינוס שישמש זרוע שליטה של 
ק על היק$ הכוחות והאמצעי� העומדי� לרשות מפקד האירוע ועל הזרמת� לזירת האירוע "החפ

ל קובע את "התו. שטח הכינוס ישמש ג� כנקודה לוגיסטית לכלל הכוחות. ק"� לבקשת החפבהתא
 .אופ� העבודה בשטחי הכינוס וכ� קובע כי קצי� כבאות יפקד על שטח הכינוס

)„( È ¯ È Â Â ‡  È Â · È Î  ˙ Ï Ú Ù סיוע אווירי לכיבוי שרפות , )י"פרק אגמ(ל " על פי התו:‰
ל קובע כי במצב של "התו. ! כלל לריסוס חקלאייופעל באמצעות מטוסי� קלי� שמשמשי� בדר

 דקות מרגע 15כוננות גבוהה או קיצונית המטוסי� יעמדו בכוננות במנחתי� ויופעלו בתו! 
 . הקריאה להזנקת� תיענה בתו! שעה וחצי�כאשר המטוסי� לא עומדי� בכוננות ; הקריאה

__________________ 

 .פרק לחימה באש  27
 .ק לחימה אחד"באירוע מורכב שבו נוטלות חלק כמה רשויות כבאות אפשר שיוק� יותר מחפ  28
 ) .אשפרק לחימה ב(ל " כלשו� התו�מפקד התקרית   29
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)‰( ‰ Ë È Ï ˘ Ï  ¯ Ê Ú Î  Ì È Ï ˜  Ì È Ò Â Ë Ó Â  Ì È ˜ Â Ò Ó  ˙ Ï Ú Ù רק פ(ל "התופי על : ‰
בשרפות גדולות מורשי� מפקדי שירותי כבאות לדרוש את הפעלת� של מטוסי� קלי� , )י"אגמ

בתיאו� ע� , נציג של מער! הכבאות. פיקוד ושליטה, ומסוקי� משטרתיי� למשימות תצפית
תדר העבודה . יכול להצטר$ למסוק משטרתי ולסייע בביצוע משימות אלה מהאוויר, המשטרה

 .30"מציל"נה בקשר יהיה ברשת המכו

4. ˙ Â Á È Ë ·  ˙ Â ‡ ¯ Â  �להל� " (מדרי! בטיחות מורחב לכיבוי שרפות יער"ל כולל "התו :‰
אשר מגדיר כללי� ופעולות שיש לנקוט כדי להבטיח את ביטחונ� האישי של , )פרק הבטיחות

על פי ההוראות בכל מקרה של שרפות גדולות או מסוכנות על מפקד . הכוחות הלוחמי� באש
ק ושעליו יהיה לדאוג לביטחו� כוחות " אחראי בטיחות שיהיה חבר בצוות החפהאירוע לקבוע

אחראי הבטיחות ינחה את הכוחות בדבר הפעולות שיש לנקוט בהתא� , בי� היתר. הכיבוי
עליו ג� ; לסיכוני� ועליו יהיה לאשר או לשנות את דרכי הפעולה ללחימה באש בהתא� לכ!

 .אישי ולנהל יומ� על פעילות הבטיחות בשרפהלוודא כי יש בידי הכוחות ציוד מג� 

�, אי� להעסיק בשרפות יער עובדי� שאינ� מיומני�: פרק הבטיחות קובע כללי בטיחות ובה
באירוע מתמש! יש לבדוק קשר ע� הכוחות בתדירות שיקבע ; ושאי� בבעלות� ציוד מג� אישי

שולטות כדי לקבל מה� יש לקיי� קשר מתמיד ע� תצפיתני� שיוצבו בנקודות שטח ; ק"החפ
ייקבעו מפקדי הגזרות הממוני� על הכוחות ואמצעי ; התראות על התפתחות סיכוני האש

�יירשמו השמות של כבאי� המצטרפי� לאירוע וה� יקבלו הנחיות ; התקשורת שישמשו אות
, תנאי הטופוגרפיה, בי� היתר יש להנחות את הכוחות על מצב האש. לפעולה ומשימות לביצוע

 . תוכנית פעולות הכיבוי ודרכי המילוט בעת הצור!,  מזג האוויר הקיימי� והחזויי�תנאי

 

 

 ופקודות קבע מטע� מפקדי השירות) 200פרק (הוראות הנציב 

1.  ‰ ¯ ‚ ˘  ˙ Â ˙ Ú ·  ‰ Ï ˆ ‰ ‰ Â  ˙ Â ‡ · Î ‰  Í ¯ Ú Ó ·  ˙ È Ú ˆ · Ó  ‰ Ï Ú Ù ‰  Ï ‰ Â �
ÂÌ Â ¯ È Á:  נוהל הפעלה מבצעית בשירותי הכבאות והצלה" פרסמה הנציבות 1993בדצמבר 

 מבצעי� של 200הנוהל נכלל בפרק ; אותו מדי פע� בפע�היא מעדכנת ו, "חירו�בשגרה וב
 לכיבוי דלקות  הדרושותכלל הפעולותעוסק בנוהל זה  ).מבצעי�, 200 פרק �להל� (הנציבות 

, י� חבלניי�פיגועובאירועי תאונות דרכי� , לחילו) ולהצלת נפש ורכוש, ולמניעת התפשטות�
כל פעולה אחרת להצלת נפש באירוע אסו� המוני וב, בי� חומרי� מסוכני�ירוע שבו מעוראב

הנוהל קובע שיטה אחידה להפעלת משמרת כבאי� בזמ� . אליה נקראו שירותי כבאותשורכוש 
סדרי ההפעלה של כוחות , ומפורטי� בו דרגות סיכו� של אירועי שרפה, שגרה ובזמ� אירוע שרפה

הזנקת הצוותי� ופעולה ודיווח , שרשרת הפיקוד, דרגת הסיכו�הכיבוי בזמ� אירוע שרפה בהתא� ל
 .במקו� האירוע

2. ˙ Â ¯ È ˘ ‰  „ ˜ Ù Ó  Ì Ú Ë Ó  Ú · ˜  ˙ Â „ Â ˜ Ù: בי� , 31 תקנות שירותי הכבאותלפי
פקודת קבע ושיגרה בדבר סדרי עבודה  לפרס� עבור יחידתו �תפקידיו של מפקד השירות 

 � 2002 כבאות חיפה פרס� בנובמבר מפקד שירותי, לדוגמה).  פקודות הקבע�להל� (ומבצעי
וביוני ; " נוהל הפעלת סיוע מטוסי� קלי�� חורשות ויערות �כיבוי שרפות "פקודת קבע בנושא 

__________________ 

 .רשת קשר משותפת לגורמי חירו� כמו כבאות אש ומשטרה  30
 .�1978ט"התשל, )סמכויות מפקד שירותי הכבאות(תקנות שירותי הכבאות   31
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מערכת "וכ� פקודת קבע בנושא "  חורשות ויערות�כיבוי שרפות " פקודת קבע בנושא � 2003
 ".פיקוד על תקריות

 

 

  ההיערכות לקראת שרפות �רקע 

 ירנתוני מזג האוו

, חיוני מהמעלה הראשונה ,ל עולה כי תחזית מזג אוויר ואינדקס שרפות ה� מידע מבצעי"מהתו
מפקדי עבור המידע מהווה תשתית . נדרש למער! הכבאות לצור! מוכנותו השוטפת והיומיומיתש

עוד לפני פרו) , א� להפעיל כוננות מתאימה של כוחותיה�לקבלת החלטה רשויות הכבאות 
בפרט בימי� שבה� , למידע זה יש חשיבות יתרה. א� תפרו), � אופ� הלחימה באשולתכנו, השרפה

בשרפות כאלו נתוני מזג .  בייחוד בשטחי� פתוחי� ומיוערי�,נשקפת סכנה רבה לפרו) שרפות
לשיעור הלחות , בייחוד נדרש מידע בנוגע לכיוו� הרוח ועצמתה, האוויר ה� חיוניי� ביותר

את קצב ור למפקדי� לנתח ולחזות את כיוו� התקדמות האש מידע זה מאפש. טמפרטורהלו
כ הכיבוי הנדרש ועל דרכי הפעולה המתאימי� לכיבוי "התפשטותה ובהתא� לכ! להחליט על סד

 .האש

1. ¯ È Â Â ‡ ‰  ‚ Ê Ó  È Â Ê È Á  È ˙ Â ¯ È ˘  ˙ Ï · השירות המטאורולוגי סיפק לארבעה  :˜
הודעות על כללה האחת : מתכונותהנתוני� סופקו בשתי . גורמי� במער! הכבאות נתוני מזג אוויר

 מודל : אינדקס שרפות�השנייה ו ,כמו שרפות ושיטפונותחריג סכנות הנובעות ממזג אוויר 
מודל אינדקס . באזור מוגדר התפשטות�את מהירות המחשב את הסבירות לפרו) שרפות יער ו

יה והמבנה וכ� על סוג הצמחי, לחות ורוח, טמפרטורהערכי� חזויי� של  מתבסס על השרפות
על רשויות הכבאות והוא משמש כלי אובייקטיבי ומקצועי שעל פיו , הטופוגרפי האופייניי� לאזור

 . "קיצוני"או " גבוה", "רגיל" מצב כוננות �לקבוע את מדרגי הכוננות שלה� 

על ללא תמורה ושלא ההודעות על סכנת שרפות השירות המטאורולוגי סיפק למער! הכבאות את 
את נתוני אינדקס . אלא על בסיס קשרי עבודה שוטפי� בי� הארגוני�, שהו עמוהסכ� כלפי 

; ל" ע� קקוהסכ� התקשרות שהיה לעל פי השרפות סיפק השירות המטאורולוגי למער! הכבאות 
. על בסיס קשרי עבודה שוטפי� בי� הארגוני�אלא , ג� שירות זה נית� לגורמי הכבאות ללא תמורה

התקופה מעת : "שהוגדרה" עונת השרפות"תוקפו יהיה ל, דקס השרפותעל פי הנקבע בהסכ� אינ
�. 32]"ל"קק[וכל מועד אחר שיוגדר על ידי המזמינה , התייבשות העשבייה ועד תחילת הגשמי

ולפיה בתקופה שמחו) לעונת השרפות יש סיכוי  �ל " קק� הגדרה זו משקפת את תפיסת המזמינה
, "עונת השרפות"בהיעדר מועד מדויק לסיו� ; אינו נדרשנמו! לפרו) שרפות יער ועל כ� השירות 

__________________ 

עונת השרפות בשטחי� הפתוחי� מתחילה ע� התייבשות חומר הדלק בשטחי� "ל נקבע כי "בתו  32
 ". חור�/פתוחי� ומסתיימת בגשמי� משמעותיי� בסתיו
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אול� הוא המשי! , אינדקס השרפותנתוני  הפסיק השירות המטאורולוגי לספק את �16.11.1033ב
 . על סכנה לפרו) שרפותהודעות, במידת הצור!, לספק

2. ˙ Â ‡ · Î ‰  ˙ Â È Â ˘ ¯ Ï  ¯ È Â Â ‡ ‰  ‚ Ê Ó  È � Â ˙ �  ˙ ¯ · Ú הודעות השירות  :‰
 פות וכ� נתוני אינדקס השרפות נשלחו לארבעה גורמי� במער! הכבאותהמטאורולוגי על סכנת שר

בתפקידו הנוס$ ,  טפסר אמיר לוי�מפקד שירותי כבאות גליל מערבי ):  ארבעת הגורמי��להל� (
;  מר יור� לוי�דובר הנציבות ; כנציג הנציבות בקר� לכיבוי אווירי שמפעילה את הכיבוי האווירי

ובעל תפקיד נוס$ במער! ; 34)�" מרד�להל� (וח הארצי של הנציבות האחראי להפעלת מרכז הדיו
 הודעות השירות המטאורולוגי על סכנת .הכבאות ששימש בעבר ממלא מקו� דובר הנציבות

 .שרפות וכ� נתוני אינדקס השרפות לא הועברו לידיעת רשויות הכבאות ומפקדיה�

 נציג הנציבות בקר�  נהג) שרפות מהשירות המטאורולוגי הודעה על סכנה לפרוהתקבלהכאשר 
דובר הנציבות ; ל בקר� א� יש להעמיד מטוסי כיבוי בכוננות"לכיבוי אווירי להתייע) ע� נציג קק

ג� מי שמילא את מקו� הדובר ; בל את המידע בעיקר לידיעתו ולא נדרש לעשות בו שימושיק
תפקידו של . שימוש א$ שלא נדרש לעשות בה� ,בעבר המשי! לקבל את הודעות מזג האוויר

לקבל מרשויות הכבאות דיווחי� על אירועי� חריגי� ועל מצבי היה � "המרד, הגור� הרביעי
� "המרד. רשויות הכבאות ובעלי תפקידי� בנציבות, כוננות ולהביא� לידיעת כל מפקדי השירות

די זאת בעיקר לצורכי הפעלת סיוע הד, עביר לה� ג� דיווחי� על העמדת מטוסי� בכוננותה
�הודעות ה� לא נדרש להעביר לרשויות הכבאות ולמפקדיה� את "אול� המרד. 35באירועי� גדולי

  . לרבות הודעות על סכנת שרפות ונתוני אינדקס השרפות,שקיבל מהשירות המטאורולוגי

 

 

כיבוי אווירי
36

 

1. ¯ È Â Â ‡ ‰ Ó  ˘ ¯ Â Á Â  ¯ Ú È  ˙ Â Ù ¯ ˘  È Â · È Î: הכיבוי האווירי הוא אחד ממרכיבי 
כיבוי שרפות רחבות היק$ ובייחוד שרפות יער לוא משמש אמצעי חיוני ביותר ה; מער! הכבאות

�יש חשיבות מכרעת למהירות , ובשרפות יער בפרט, בשרפות בכלל. ושרפות בשטחי� פתוחי
הזנקה מהירה של מטוסי כיבוי מגדילה , על כ�. התגובה ולנקיטת פעולות הכיבוי בהקד� האפשרי

לחפות על  היש בכוחו, על שרפות יער ולמנוע את התפשטות�במידה רבה את הסיכוי להשתלט 
�כמו למשל במקומות שבה� הגישה בכלי  ,מגבלות שמקור� בהיעדר יכולות כיבוי קרקעי מתאי

ובכלל זה בשרפות שפרצו ,  חיוניות הכיבוי האווירי הוכחה בעת שרפות גדולות.רכב מוגבלת
 .במהל! מלחמת לבנו� השנייה

ועדת , מר יצחק שמיר, מינה ראש הממשלה דאז, ת גל שרפות שהיה באר)בעקבו, 1988ביוני 
בחורשות , משרדית והטיל עליה לרכז ולתא� את הטיפול בכל הקשור לשרפות ביערות�היגוי בי�

__________________ 

בתו� עונת השרפות "סכ� אינדקס השרפות קובע כי יש לשל� לשירות המטאורולוגי עבור השירות ה  33
 כמועד �15.11.10את תארי� ה" אימ�"השירות המטאורולוגי ".  של כל שנה�15.11ולא יאוחר מ

 .ל ולגורמי� במער� הכבאות"האחרו� שבו הוא העביר את אינדקס השרפות לקק
 .עי� בתחנה של שירותי הכבאות בהרצלייה� שוכ� בחדר המבצ"המרד  34
" נוהל הפעלה מבצעית בשירותי הכבאות וההצלה בשגרה ובחירו�"� ב"על פי הגדרת תפקיד המרד  35

 ). מבצעי�� 200 בפרק 201' הוראה מס(בהוראות הנציב 
 ".אחריות גורמי הממשלה ושריה" בדוח זה בפרק על 6ראו בעניי� הכיבוי האווירי ג� בשער   36
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� מינתה הוועדה ועדת משנה מטעמה שהמליצה על פתרונות 1988בסו$ שנת . 37ובשטחי� פתוחי
 ה� שכירת שירותי� של מטוסי ריסוס קלי� המטילי� לכיבוי שרפות יער וחורש מהאוויר וב

שנית� לצייד� ,  של חיל האוויר38 ליטר מי� וכ� על כיבוי באמצעות מסוקי יסעור�1,000�1,500כ
עיקר משימות הכיבוי מ� האוויר הוטלו על , בפועל.  ליטר5,000במכלי מי� נישאי� בקיבולת של 

 .עת הצור!ומטוסי הריסוס סייעו לה� ב, 39מסוקי היסעור

ועדה נוספת לבחינת נושא , טפסר אורי מנוס�רב,  מינה נציב כבאות והצלה דאז1994בנובמבר 
ביולי ). משרדית לשרפות יער וחורש� הוועדה הבי��להל� (כיבוי שרפות יער וחורש מהאוויר 

להקי� קר� לכוננות ולהפעלה של מסוקי� , בי� היתר,  הגישה הועדה דוח ובו המליצה1995
 משרדי של �להכי� תקציב בי�, וסי� קלי� לסיוע בשרפות יער וחורש באירועי� רחבי היק$ומט

, למימו� ההוצאות של הפעלת אמצעי כיבוי אווירי ולקבוע נוהלי הפעלה,  לשנה40ח" ש�600,000כ
כמו . כדי שכל הכוחות האמורי� לפעול בגזרה בזמ� שרפה ידעו מראש את תפקיד� בעת האירוע

ועדה שבעת כיבוי מהאוויר ייעשה שימוש בחומרי� מעכבי בעירה על א$ עלות� כ� המליצה הו
 החליטה הוועדה להקי� ועדת משנה מטעמה בראשות סג� מפקח 2005באוגוסט . 41הגבוהה

רשות שמורות הטבע ואג$ התקציבי� שבמשרד , ל"כבאות ראשי ובהשתתפות נציגי� של קק
 . ת יער וחורש מהאוויר ואופ� יישומ�לבחינת המלצות הוועדה לכיבוי שרפו, האוצר

2. È ¯ È Â Â ‡  È Â · È Î Ï  Ô ¯ ˜ משרדית לשרפות יער וחורש � המלצות הוועדה הבי�על פי: ‰
שנועדה )  הקר��להל� ( לפעול הקר� לכוננות ולסיוע בכיבוי אש מהאוויר 1996החלה בשנת 

בשטחי� , עבשמורות טב,  ביערות�לשמש כגור� האחראי להפעלת הכיבוי מהאוויר של שרפות 
�בהמש! להקמת הקר� החליטה . ביעדי� אסטרטגיי� לאומיי� וביישובי� בפריפריה, פתוחי

משרד , ל"ביחד ע� צה, משרד הפני�" כי 42)90/בק (3619' החלטה מס (1998הממשלה באפריל 
יגבשו כללי� מוסכמי� להפעלת מער! , רשות שמורות הטבע והקר� הקיימת לישראל, האוצר

 ".וירהכיבוי מ� האו

 ג� נציגי אג$ התקציבי� בקביעותובדיוניה משתתפי� , ג"ל ולרט"לקק, הקר� משותפת לנציבות
והפיקוח על ניהול כספי הקר� נעשה , ל"הניהול הכספי של הקר� נעשה בידי קק. שבמשרד האוצר

�ל "קק,  מתקציב הקר�60%משרד הפני� מתקצב באמצעות הנציבות . בידי חשבות משרד הפני
 . מהתקציב10% �ג " מתקציב זה ורט30%מתקצבת 

משנת : הקר� מפעילה את הכיבוי האווירי באמצעות מטוסי ריסוס חקלאי של שתי חברות פרטיות
, ")ניר�כי� "�להל� " (מ" ניהול שירותי תעופה ונתיבי אוויר בע�ניר �כי�" באמצעות מטוסי 1996

נוס$ על הפעלת מטוסי "). תל� "�� להל" (מ" תעופה בע�תל� " ג� באמצעות מטוסי 2009ומשנת 
ל "קק. הריסוס הקר� אחראית ג� לרכש של מלאי חומרי� מעכבי בעירה ולשמירה על מלאי זה

__________________ 

של משטרת , של משרד האוצר, )ר"יו(על פי כתב המינוי היו חברי הוועדה נציגי� של משרד הפני�   37
של מינהל , של רשות הגני� הלאומיי�, ל"של קק, של רשות שמורות הטבע, ל"ישראל ושל צה

 .התעופה האזרחית ויוע� ראש הממשלה למלחמה בטרור
 .1989ל בספטמבר השימוש במסוקי יסעור החל במהל� השרפה בכרמ  38
משרד הפני� לא נשא בעלות של כיבוי שרפות באמצעות מסוקי� של חיל האוויר והפעלת המסוקי�   39

 .נעשתה מתקציבו של חיל האוויר
 .2010ח לפי מחירי דצמבר " ש1,035,000   40
�553' עמ, 1996 ולחשבונות שנת הכספי� 1997 לשנת �È„Ó‰ ¯˜·Ó , È˙�˘ ÁÂ„48‰בעניי� זה ראו   41

554. 
 קיבלה תוק. של החלטת �23.3.98 של ועדת השרי� לענייני ביקורת המדינה מ90/בק' החלטה מס  42

 .1998ממשלה באפריל 
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�ג " ושילמה לה� בעבור שירותיה� ומשרד הפני� ורט43ביצעה את ההתקשרויות ע� הספקי
 .  היחסי במימו��העבירו לה לאחר מכ� את חלק

בתחילת שנת , הורה מפקד חיל האוויר, 44ל"מסוקי� שהפעיל צהבעקבות גילוי תקלה בטיחותית ב
בתקופת , ר אליהו ישיהש. על ביטול הכשירות של המסוקי� למשימות של כיבוי שרפות, 2002

�, אליעזר�מר בנימי� ב�, פנה באפריל אותה שנה אל שר הביטחו� דאז, כהונתו הקודמת כשר הפני
על ] הכיבוי האווירי[יש להשאיר את נוהל הסיוע "אוויר והתריע שכל עוד אי� חלופות לכיבוי מ� ה

לבטל את ההסדר ) 2129' החלטה מס( החליטה הממשלה �30.6.02אול� ב". כנו ואי� לבטלו
שהיה תק$ עד אותה עת ולפיו מסוקי חיל האוויר שימשו ג� לכיבוי שרפות מהאוויר ומאז הכיבוי 

 . האווירי נעשה באמצעות מטוסי ריסוס חקלאי בלבד

להטיל על שר ) "2699' החלטה מס (�9.1.11בעקבות השרפה בכרמל החליטה הממשלה ב
 14הביטחו� להציג לראש הממשלה חלופות להקמת יכולת כיבוי אש מהאוויר בחיל האוויר בתו! 

�למימו� הפעלת יכולת כיבוי אש מהאוויר שיתוקצבו בסעי$ "ח " מיליו� ש100ולייעד , "ימי
 מפעיל חיל האוויר מטוסי כיבוי 2011ממאי )". 16סעי$ (' � אזרחיותהוצאות חירו'תקציב 

בד בבד ממשיכי� לפעול ג� מטוסי הריסוס ; ייעודיי� קלי� של חברה אזרחית שעמה הוא התקשר
 .לצורכי הכיבוי האווירי

3. ‰ ¯ È Ú ·  È · Î Ú Ó  Ì È ¯ Ó Â Á  È ‡ Ï Ó : �חומרי� מעכבי בעירה ה� חומרי� כימיי
ועל כ� יש צור! להבטיח כי , ת בשטחי� פתוחי� ובכלל זה שרפות יערחיוניי� ביותר לכיבוי שרפו

 .יעמוד לרשות כוחות הכיבוי מלאי אסטרטגי של חומרי� מעכבי בעירה

 250המלאי השוט$ של החומרי� מעכבי הבעירה צרי! לעמוד על , על פי המדיניות שהנהיגה הקר�
ו בעקבות דיו� שהתקיי� בקר� בנושא רמות מלאי אלו נקבע. 45 טו�200 על �ומלאי החירו� , טו�

ובכלל זה הפקת לקחי� מכיבוי שרפות יער במהל! מלחמת , 2006ביצוע תכנית העבודה בשנת 
בשל ,  אזלו המלאי השוט$ ומלאי החירו� של חומרי בעירה2010באמצע שנת . לבנו� השנייה

טה הקר� ביוני בעקבות זאת החלי. 2010השרפות הרבות שהתחוללו במחצית הראשונה של שנת 
וע� זאת היא החליטה שלא לחדש את ,  טו� חומרי� נוספי� לצריכה שוטפת200 לרכוש 2010

�החלטה זו התקבלה בשל עיכוב . שכאמור נוצל במלואו עוד קוד� לכ�, מלאי החירו� של החומרי
דבר שגר� להכבדה על תזרי� , בגי� הוצאות הקר�ל "בהעברת חלקו של משרד הפני� לקק

הקר� . וכ� בשל כ! שתקופת ההתקשרות לרכישת החומרי� עמדה להסתיי�, ל"י� של קקהמזומנ
ולכ� העדיפה להמתי� עד , ג� העריכה שהסבירות לפרו) שרפות בעונה זו של השנה נמוכה

ובו ישתתפו ג� חברות זרות שייוצגו על , שיתקיי� מכרז חדש לרכישת החומרי� במחיר זול יותר
� .ידי ספקי� מקומיי

 טו� של �180 נוצלו עד סו$ חודש זה כ2010 גל גדול של שרפות שהתחוללו בנובמבר בשל
אול� ; 2010 שנרכש באמצע שנת � טו� 200 �חומרי� מעכבי בעירה מתו! המלאי השוט$ הנוס$ 

__________________ 

אול� לאחר ביקורת שעשתה חשבות , ע� ספקי�, במשות., ל התקשרו" הנציבות וקק2008עד שנת   43
מה מטע� המדינה ועל כ� משרד הפני� בקר� היא החליטה כי נציב כבאות והצלה אינו מורשה חתי

 כל ההתקשרויות של הקר� ע� 2008החל משנת , על כ�. אינו יכול לחתו� על הסכמי� בש� המדינה
 .ל בלבד"ספקי השירותי� נעשות על ידי קק

 .סדקי� בממסרי המסוקי� שנגרמו מנשיאת מכלי מי� לצור� משימות כיבוי שרפות  44
הוא הודיע לעורכי , מר שחר איילו�, נכנסבאות והצלה ה ע� נציב כ2011בפגישה שהתקיימה ביוני   45

הביקורת כי הנציבות מבצעת עבודת מטה לקביעת רמות המלאי הנדרשות של החומרי� מעכבי 
 .ובכל מקרה רמת המלאי תעלה על רמות המלאי שנקבעו לפני שפרצה השרפה בכרמל, הבעירה
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עקב כ! נותרה מדינת ישראל ע� מלאי של . החליטה שלא לרכוש מלאי נוס$ לצריכה שוטפתהקר� 
 .י� מעכבי בעירה טו� בלבד של חומר20

 

 

 תצפיתני�

היא , 46"עונת השרפות"ג "פרק הזמ� שהגדירה רט, בכל שנה, בחודשי� אפריל עד אוקטובר
 תצפיתני� במגדלי� ברחבי �30ג כ"ציבה רטהבס! הכול . ציבה תצפיתני� באתרי� שוני� באר)ה

 ג"הציבה רטבי� היתר . האר) הנמצאי� במקומות שמאפשרי� צפייה על אתרי� המועדי� לשרפות
לתצפת על יערות הכרמל ולזהות מבעוד שמננו נית� , תצפית� במגדל אשכול שבאוניברסיטת חיפה

עונת " בדבר מש! ג"רטלהגדרת  בהתא�. מועד לפחות חלק מהשרפות המתלקחות ביער ובשוליו
 .במועד פרו) השרפה בכרמל לא הוצב תצפית� במגדל אשכול, "השרפות

 

 

 אימוני� ותרגילי�

, ידע, � הוא פעילות הדרכתית עיונית או מעשית המיועדת להקנות למשתת$ בו מיומנותאימו
להטמיע ולהעמיק את ההכשרה המוקנית , האימו� נועד לרענ�. שליטה ובקיאות בביצוע משימה

ואילו התרגיל מיועד להקנות ניסיו� בעת כיבוי , לכבאי במהל! הכשרתו בקורסי� ובהשתלמויות
התרגיל ג� מאפשר להפיק לקחי� שימנעו חזרה על שגיאות . הנרכש באימו�בהתא� לידע , שרפה

תכנית האימוני� .  קובע את אופ� קביעת תכנית האימוני�47 של הוראות הנציב300פרק . ותקלות
נושאי האימו� , מפרטת את סוג האימוני� והתרגילי� המתבצעי� באופ� תקופתי ברשויות הכבאות

האימוני� ברשויות הכבאות יתבצעו בהתא� , על פי הנוהל. יצועומש! האימו� ואופ� ב, ומטרתו
וכ� נושאי� , לתכנית אימוני� שכוללת רשימה של נושאי� שמחייבי� את כלל רשויות הכבאות

בכלל זה אמצעי� מיוחדי� ויכולות , נוספי� בהתבסס על מיפוי הסיכוני� ברשויות הכבאות
אשר לשרפות שדה ). שרפות שדה ויער, יבוי תעופתיכ, חילו), כדוגמת חומרי� מסוכני�(מיוחדות 

הנוהל קובע כי אימו� בנושא טקטיקת לחימה באש יתקיי� ברוב רשויות הכבאות מדי , ויער
�, בהתא� למיפוי הסיכוני� ברשות הכבאות, וברשויות כבאות מסוימות יתקיי� פע� בשנה, שנתיי

 .י� פתוחי�למשל כאשר נשקפי� סיכוני� לפרו) שרפה ביערות ובשטח

 

 

__________________ 

 . ירידת גשמי� בכמות ניכרת בסתיו או בחור.עונת השרפות מסתיימת ע�, ל"לפי נוהל הכוננות שבתו  46
 ".הדרכה בשירותי הכבאות וההצלה "301' הוראה מס  47
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 השתלשלות האירועי העיקריי ביו הראשו� 

 של השרפה

�שבו התקבלה התראה על , החל מערב יו� השרפה, להל� תיאור השתלשלות האירועי� העיקריי
ראו לוח (סכנת שרפות ועד לדיווח ופעולות כיבוי והצלה בסמו! להתרחשות אסו� האוטובוס 

ניתוח ומסקנות מהשתלשלות האירועי� מופיע בהמש! . )23 זמני� לאירועי היו� הראשו� בעמוד
 ".כשלי� ותובנות, ממצאי�"בפרק על , דוח זה

 

 התראות על סכנת שרפות ומוכנות מער� הכבאות

1.  ¯·Ó·Â�Â ¯·ÂË˜Â‡ ÌÈ˘„ÂÁ· ¯ÈÂÂ‡‰ ‚ÊÓ2010 :לפי נתוני השירות המטאורולוגי ,
 גבוהות במידה ניכרת  בכל האר) היו2010הטמפרטורות בחודשי� אוקטובר ונובמבר 

ושרר , חודשי סתיו אלו היו שחוני�. 48מהטמפרטורות הממוצעות בחודשי� אלה בשני� קודמות
הזמ� הרב . כמות המשקעי� שירדה באזור הכרמל הייתה אפסית. בה� יובש שנמש! מחודשי הקי)

וה ורצי$  ולכיסוי גב49שעבר בי� ימי הגש� האחרוני� באזור גר� להצטברות של חומר בעירה יבש
 התריע השירות 2010באוקטובר . של צמחי� בעלי פוטנציאל רב לבעירה על פני הקרקע

 הוא התריע 2010בנובמבר ,  ימי� המ4עדי� לשרפות בעקבות תנאי מזג אוויר13המטאורולוגי על 
 . ימי� המ4עדי� לשרפות15על 

2. ·  ˙ Â Ù ¯ ˘  ˙ � Î Ò  Ï Ú  ‰ Ú „ Â ‰-1 . 1 2 . 1  שלח 17:22 בשעה �1.12.10ב: 0
 ביו� המחרת 50הודעה על סכנת שרפות, לארבעת הגורמי� במער! הכבאות, שירות המטאורולוגיה

 לא הועברה לחדרי המבצעי� של רשויות הכבאות ולא ודעההה. 51ובהר הנגב, במרכז, בצפו�
 .סכנת שרפותקיימת התראה על למפקדי השירות וה� לא ידעו כי 

3. · ˙ÂÙ¯˘ ˙�ÎÒ ÏÚ ‰Ú„Â‰-2.12.10 :פרו) השרפה התאפיינו תנאי מזג � האוויר ששררו ביו
טמפרטורה , ) בלבד10%(לחות יחסית נמוכה : בפוטנציאל גבוה להתפרצות של שרפות יער

__________________ 

 . נובמבר היה החודש הח� ביותר באזורי ההרי� מתחילת המדידות שמבצע השירות המטאורולוגי  48

 .1966 ובשנת 1962 השני� האחרונות התרחשה תופעה דומה רק בשנת �70ב
: כגו!, ˜¯˜ÈÚ· È¯ÓÂÁ-ÌÈÈÚ¯‰ ˙˙: חי� פתוחי� נחלקי� לשלוש קבוצותחומרי הבעירה בשט  49

È¯ÓÂÁ ; המונחי� מתחת לפני הקרקע, למחצה�חומרי� אורגניי� רקובי� או רקובי�, כבול, שורשי�
È�Ù ÏÚ ‰¯ÈÚ· Ú˜¯˜‰ ,!פסולת כריתת עצי� , יבולי שדה, עשבי�, ענפי� קטני�, עלי מחט: כגו

עלי� ועלי , חומרי בעירה תלויי� או זקופי�:  כגו!, ·È¯ÓÂÁÌÈÈÏÈÚ ‰¯ÈÚ; המונחת על פני הקרקע
מאפייני הבעירה של החומרי� מושפעי� מהיק% חומר הבעירה . אזוב תלוי, מחט שעל פני העצי�

�כגו! חומרי� תת, חומרי בעירה דחוסי�(ומצפיפות� ) פיסות קטנות וקלות מתלקחות במהירות(
בעניי! זה ראו ). בוערי� לאט יותר מחומרי בעירה עיליי�,  הקרקעאו כאלה שמונחי� על פני, קרקעיי�

 �Copyright, 1998 by the Board ofמהדורה רביעית , משרד הפני�, יסודות תורת הכבאות
Regents, Oklahoma State University . 

 התלקחות  המשפיעי� על� קבועי� ומשתני� �סכנת שרפות יער נקבעת על פי שילוב של כמה גורמי�   50
 מתו) , על התפשטותה ועל הקושי לשלוט בה, השרפה

Gaining an Understanding of the National Fire Danger Rating,  
http://www.fs.fed.us/r8/boone/fire/wildfire/images/nfdrspub.pdf. 

 .הסכמי� עמול מקבלת בקביעות את הודעות מזג האוויר של השירות המטאורולוגי במסגרת "ג� קק  51
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, בבוקר יו� זה, ואכ�. ורוחות מזרחיות)  מעלות29(גבוהה יחסית לעונת השנה בחו$ הכרמל 
ות הודעה נוספת על שלח השירות המטאורולוגי לארבעת הגורמי� במער! הכבא, 06:38בשעה 

לא הועברה זו  ודעהה ג� ".�17:00 ל10:00בי� , סכנה לפרו) שרפות בי� היתר באזור הצפו�"
 .לחדרי המבצעי� של רשויות הכבאות ולא למפקדי השירות

4. ·  ˙ Â � � Â Î ·  Ì È Ò Â Ë Ó  ˙ „ Ó Ú ‰-2 . 1 2 . 1 ,  וטפסר אמיר לוי52ל" נציג קק:0
את הודעות השירות , וק$ תפקיד� זהמת,  בקביעותובליק, החברי� בקר� לכיבוי אווירי

 ה� התייעצו ביניה� בנוגע לצור! להעמיד מטוסי� �2.12.10 ב�08:00 ל07:00בי� ; המטאורולוגי
 .12:00בכוננות באותו היו� והחליטו להעמיד� בכוננות מהשעה 

ל כי נשקפת סכנת שרפות ביו� "ל בקר� לגורמי� הרלוונטיי� בקק" הודיע נציג קק08:04בשעה 
; וכי צפויות לנשוב בו רוחות מזרחיות, בצפו� ובהר הנגב, בהרי המרכז, �17:00 ל10:00בי� , הז

 שלושה מטוסי� בכוננות במגידו 16 עד 12בשעות " הוא הודיע לאות� גורמי� כי 08:08בשעה 
ברשות הכבאות גליל , בד בבד טפסר אמיר לוי ביקש מחדר המבצעי� שלו". ושניי� בקדמה

אול� . 12:00ע לחברות התעופה כי יש להעמיד את המטוסי� בכוננות מהשעה להודי, מערבי
לא מסרה רשות כבאות גליל מערבי את ההודעה הנדרשת , לפני פרו) השרפה, בסופו של דבר

לכ� המטוסי� לא הועמדו ; לחברות התעופה וה� לא ידעו כי עליה� להעמיד מטוסי� בכוננות
 .בכוננות ביו� זה

5.  Ì È ¯ Ó Â Á  È ‡ Ï Ó‰ ¯ È Ú ·  È · Î Ú Ó : �ביו� פרו) השרפה היה בידי הקר� מלאי חומרי
שה� הרמות ,  טו� של מלאי חירו��200 טו� של מלאי שוט$ ו250במקו� ( טו� בלבד 20של 

 ).התקניות של מלאי� אלה

6. Ì È � ˙ È Ù ˆ  השרפה לא הוצב תצפית� במגדל האוניברסיטה משו� שבמועד ו)ביו� פר: ˙
 .ג"שהגדירה רט" תעונת השרפו"זה כבר הסתיימה 

7. Ô Â Î È Ò ‰  ˙ Ó ¯  ˙ ‡  ˙ Ó ‡ Â ˙ ‰  ˙ Â � � Â Î ·  È Â · È Î ‰  ˙ Â Á Â Î  ˙ „ Ó Ú ‰  È ‡: 
 אינדקס � 2.12.10 � כי ביו� פרו) השרפה הראו, 53שרפות שחושבו בדיעבדההערכי� של אינדקס 

כאלו תנאי מזג האוויר , ל"על פי הוראות התו". קיצוני "�השרפות באזור הר הכרמל היה בעל ער! 
כ "בכלל זה היה עליה� להעלות את סד. ת הכבאות להימצא במדרג כוננות קיצוניחייבו את רשויו

� להעמיד ,ק"לבדוק את מערכי הקשר ואת כשירות החפ, לבטל חופשות ואימוני�, כוחותיה
 . מטוסי כיבוי בכוננות ולהשתמש בה� לצורכי תצפית וגילוי שרפות

8.  ˙ � Á ˙ ·  È Â · È Î  · Î ¯"Ï Ó ¯ Î ‰  Ê Î ¯ Ó : ת הכיבוי לכיבוי עובר להזנקת כוחו"
אירעה תקלה ברכב הכיבוי היחיד בתחנת ,  בבוקר של יו� השרפה11:00בסמו! לשעה , השרפה

על כ� רכב זה לא ; במהל! הפעלתו באירוע שרפה אחר, המתאי� לכיבוי שרפות יער" מרכז כרמל"
 .היה כשיר ולא נית� היה להשתמש בו לכיבוי השרפה שפרצה בעספייא

 

 

__________________ 

 .ל"בקק, הממונה על הגנת היערות מאש  52
על פי , 2011 חושב על ידי השירות המטאורולוגי בדיעבד בספטמבר �2.12.10אינדקס שרפות ב  53

על בסיס הנתוני� שנרשמו ביו� השרפה בתחנת השירות המטאורולוגי , בקשתו של טפסר אמיר לוי
 .הנמצאת באוניברסיטת חיפה
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  �לאחר פרו� השרפה הדקות הראשונות ש

 הטיפול הראשוני בכיבוי האש

1. ‡ È È Ù Ò Ú ·  ‰ Ù ¯ ˘  Ï Ú  ˙ È � Â Ù Ï Ë  ‰ Ú „ Â  דיווח תושב עספייא 11:08 בשעה :‰
 ...שרפה של עצי� "על )  מוקד המבצעי� או המוקד�להל� ( של רשות כבאות חיפה 102למוקד 

על  ".ת קוצי�שרפ" מסר למפקד המשמרת על  המבצעי� מוקד,לעומת זאת!".  כבר לבתי�ההגיע
האש התפשטה בקצב מהיר וכילתה שטחי� , פי סרטו� וידאו שצול� על ידי תושב אחר בעספייא

בסרטו� נית� לראות את . מערבית לעספייא�נרחבי� ובה� שיחי� ועצי אור� בוואדי שנמצא דרו�
 . האש המתקרבת במהירות לבתי התושבי�

2. Ì È � Â ˘ ‡ ¯ ‰  ˙ Â Á Â Î ‰  ˙ ˜ � Ê על הזנקת ' ד משמרת א הורה מפק11:10בשעה : ‰
רכבי הכיבוי . לזירת האירוע) אוניברסיטת חיפה" (פארק הכרמל"שני רכבי כיבוי של תחנת 

לפי תחקיר שביצעה רשות כבאות חיפה לאחר אירוע . 11:26שהוזנקו הגיעו לזירת האירוע בשעה 
 כ� הוא כבר במהל) הנסיעה לאזור האירוע זיהה מפקד הצוות פטריית עש� גדולה ועל, השרפה

 .דיווח למפקד התחנה כי מדובר בשרפת חורש בהיק( גדול והוא ביקש סיוע בציוד ובכוח אד�

הוא הורה על , מיד לאחר שנודע לסג� מפקד שירותי כבאות חיפה על היק( השרפה, 11:20בשעה 
 12:00בי� השעות , בעקבות זאת;  כבאי�23כ של "בסד) 'משמרת ג( של משמרת נוספת מדיגיוס 

 העביר 12:17בשעה . ועוד שישה רכבי כיבוי' ב�ו'  גויסו עוד שבעה כבאי� ממשמרות א�15:00ל
 בקשה ראשונה לעזרה הדדית 54חדר המבצעי� של רשות כבאות חיפה לרשות כבאות רמת ג�

בהמש) גויסו כוחות כיבוי נוספי� מכל רשויות הכבאות , מרשויות הכבאות של חדרה ויזרעאל
 .באר.

לקראת .  כבאי� ושמונה רכבי כיבוי20 פעלו בזירת השרפה 12:00יקורת עד לשעה לפי אומדני הב
 האש עברה את כוחות הכיבוי והתפשטה ליערות �בלשו� הכבאי� , "ברחה" השרפה 12:00השעה 
בעקבות זאת חלק מכוחות הכיבוי בשיתו( המשטרה עסקו בפינוי תושבי� מהבתי� . הכרמל

 .55בעספייא ובהגנה עליה�

3. È Ò Ó ‰ Ù È Á  ˙ Â ‡ · Î  È ˙ Â ¯ È ˘  È „ ˜ Ù Ó Ï  ‰ Ù ¯ ˘ ‰  ı Â ¯ Ù  Ï Ú  ‰ Ú „ Â ‰  ˙ ¯
‰ ¯ „ Á Â: ביו� פרו. השרפה בכרמל השתתפו כמעט כל מפקדי השירות של רשויות הכבאות 

בכנס שהתקיי� במרכז האר. ושאותו יזמה וארגנה חברת תקשורת פרטית בשיתו( הארגו� שמייצג 
שהתראת מזג האוויר על סכנת  �מפקדי בי� משתתפי הכנס היו ג� .את מפקדי שירותי הכבאות

מפקדי השירות לא קיבלו את האזהרות על סכנת , כאמור(שרפות נגעה לשטח שבאחריות� 
 ).השרפות ביו� זה למעט מפקד שירותי כבאות גליל מערבי

הוא . הודעה על השרפה, טפסר אריה רגב,  בקירוב קיבל מפקד שירותי כבאות חיפה11:30בשעה 
ק רשות כבאות חיפה שהוק� בצומת " בקירוב לחפ13:00והגיע בשעה עזב את הכנס שבו שהה 

 201156דיווח בתגובתו מספטמבר , טפסר יששכר תוהמי ,מפקד שירותי כבאות חדרה. דמו�
טפסר אריה ,  בער) הוא קיבל ממפקד שירותי כבאות חיפה11:30למשרד מבקר המדינה כי בשעה 

ולפיה מתרחש אירוע שרפה באתר פסולת , שרפההודעה ראשונה על ה, שנוכח א( הוא בכנס, רגב
__________________ 

 .מת ג	 משמשת כמוקד לקבלה ולהעברה של בקשות לעזרה הדדית בי	 רשויות כבאותרשות כבאות ר  54
דיווח , תשדורות רשת הקשר המבצעי רשות כבאות חיפה, תחקיר רשות כבאות חיפה: המקורות  55

 ).11.12.10, "המקור"תכנית , 10ערו� (לכלי התקשורת " פארק הכרמל"מפקד תחנת 
 והמי למשרד מבקר המדינה בדבר הממצאי$ הנוגעי$ לו השיב טפסר ת, בנוס! לתשובה זו  56

 .  תגובתו של טפסר תוהמי%תשובותיו אלו של טפסר תוהמי יקראו להל	 , %22.2.2012ב
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 יצאו שלושה רכבי כיבוי של רשות כבאות 12:17בשעה . במרחב חיפה, לא מורשה בעספייא
לאחר מכ� טפסר תוהמי יצר קשר טלפוני ע� . חדרה בפיקוד קצי� כיבוי לסייע בכיבוי השרפה

 כוחות 13:27כ) נשלחו בשעה לפי; טפסר רגב ושאל אותו א� יש צור) בעזרה נוספת ונענה בחיוב
 .כיבוי נוספי� של רשות כבאות חדרה

 מקצי� �בתחקיר של רשות כבאות חדרה דיווח טפסר תוהמי כי לאחר שקיבל עדכו� מהשטח 
ובעקבות שיחה ,  ולפיו האש עתידה להתפשט לשטח בתחו� אחריות חדרה�המבצעי� של חדרה 

שרפה ענקית בכיוו� : "... אשר הודיע לו, ר רגבטפס, נוספת שקיי� ע� מפקד שירותי כבאות חיפה
והגיע לזירת האירוע ) 57 בקירוב14:00בשעה (הוא עזב מיד את הכנס , ..."בית אור� תגיע למקו�

 . בער)�15:4558ב

4. Ì ˙ ˜ � Ê ‰ Â  È Â · È Î  È Ò Â Ë Ó  ˙ � Ó Ê  נרש� ביומ� המבצעי� של 11:30בשעה  :‰
כי , יפה לחדר המבצעי� של חיפהרשות הכבאות חיפה דיווחו של עוזר קצי� המבצעי� של ח

".  בתיאו� ע� אמיר לוי�זמ� שיגור של כשעה וחצי , מכיוו� שלא עמדו בכוננות, הוזמנו מטוסי�"
 פנה סמל המבצעי� של רשות 11.30ולפיה� בשעה " תל�"ל חברת "הדבר עולה ג� מדברי מנכ

ק שלושה מטוסי כיבוי כדי שזו תזני" תל�"לחברת )  סמל המבצעי��להל� (כבאות גליל מערבי 
" ניר�כי�"פנה סמל המבצעי� אל חברת , 11:32בשעה , שתי דקות לאחר מכ�. 59לזירת האירוע

 .13:00החל מהשעה , 60וביקש להעמיד שני מטוסי� בכוננות

להזניק מיד לזירת השרפה את מטוסי " ניר�כי�" ביקש סמל המבצעי� מחברת 12:00בשעה 
 והגיע לזירת �12:47המריא ממנחת מגידו שבצפו� האר. ב" רני�כי�"מטוס ראשו� של . הכיבוי

  13:13הוזנקו בשעה " ניר�כי�"שני המטוסי� הנוספי� של , �12:55ב,  דקות�8השרפה כעבור כ

 .�14:10 ל14:00 ממנחת קדמה שבדרו� האר. וה� הגיעו לזירת השרפה בי� �13:18ו

, מהמנחתי� בקדמה ומגידו" תל�" המריאו שני המטוסי� של חברת �12:25 ו12:15בשעות 
" תל�"עוד שני מטוסי� של חברת .  בער) ה� הגיעו לזירת השרפה12:45בשעה , בהתאמה

 . ממגידו14:00ומטוס חמישי המריא בשעה , האחד מקדמה והשני ממגידו, 13:50המריאו בשעה 

וה� הגיעו , 61י הוזנקו בס) הכול שמונה מטוסי כיבו�14:00 ל12:15בי� השעות , בסיכומו של דבר
 .�14:10 ל12:45לזירת השרפה בי� השעות 

 

 

 הנחיות ופעולות כוחות הכיבוי עד תחילת אירוע האוטובוס, דיווחי�

ק של הרשות בצומת " הקי� עוזר קצי� המבצעי� של רשות כבאות חיפה את החפ12:17בשעה 
אירוע באותה עת מפקד ה. מקומו של שטח הכינוס של הרשות נקבע א( הוא בצומת דמו�; דמו�

 סג� �להל� (טפסר מוטי שרמ� ,  סג� מפקד שירותי כבאות חיפה�היה הקצי� הבכיר בשטח 
טפסר אריה , סג� המפקד שימש כמפקד האירוע עד להגעת מפקד שירותי כבאות חיפה; )המפקד

 . בקירוב13:00בשעה , לזירת האירוע, רגב

__________________ 

 .השעה נקובה בתשובתו של טפסר תוהמי למשרד מבקר המדינה  57
 . נקלע אוטובוס הצוערי� למלכודת אש15:34�15:41בי� השעות   58
 .לכ� נית� היה להזניק� באופ� מידי,  לא עמדו בכוננות א� היו זמיני�"תל�"המטוסי� של   59
 .היו עסוקי� באותה עת" ניר�כי�"המטוסי� של   60
 ".מ"תל� תעופה בע"ו חמישה מטוסי כיבוי של חברת " ניר�כי�"שלושה מטוסי כיבוי של חברת   61
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1. Ì È ¯ È ˆ ·  ‰ Ú Â � ˙ ‰  Ï Ú  Ì È Á Â Â È „ Â  ˙ Â È Á �  מרכזיי� חוצי� את  שני צירי�:‰
לכיוו� קיבו. ) צומת אור� (�4 ו721 שמתחיל במפגש הכבישי� 721ציר : 62זירת השרפה בכרמל

עובר דר) בית סוהר דמו� וממשי) עד לצומת דמו� ומסתיי� על כביש , )צומת בית אור�(בית אור� 
 במפגש  שמתחיל672וציר ; המוביל לעספייא מצד אחד ואוניברסיטת חיפה מהצד השני, 672

כרמל ועספייא לכיוו� �עובר דר) מרכז היישובי� דאליית אל, )צומת אליקי� (�70 ו672הכבישי� 
במהל) השעות הראשונות של השרפה נתנו מפקדי הכבאות לכוחות . חיפה דר) אוניברסיטת חיפה

, לוהכיבוי והביטחו� הנחיות בנוגע לתנועה בצירי זירת השרפה בעקבות סיכוני אש שהיו בצירי� א
 :כמפורט להל�

 ביקש סג� המפקד 12:34ק רשות כבאות חיפה נרש� כי בשעה "ביומ� המבצעי� של חפ )א(
 . בעקבות סיכוני אש שהיו בציר זה, )672קטע מכביש ( עספייא �לפנות את ציר צומת דמו� 

 בקירוב פנה אליו מפקד שירותי 13:30סג� המפקד דיווח למשרד מבקר המדינה כי בשעה  )ב(
סג� ; וביקש את המלצתו בעניי� כיווני פינוי של בית סוהר דמו�, טפסר אריה רגב, אות חיפהכב

מאחר שבו , דר) אוניברסיטת חיפה, 672המפקד השיב כי יש לפנות את בית הסוהר רק דר) ציר 
ביחס לאזור בית " (כלפי מטה"הושגה שליטה על האש ומאחר שכיוו� התפשטות השרפה הוא 

 שטח לא שהייתה לו תמונת מצב באשר לשרפה �רבית לצומת בית אור� מע, )סוהר דמו�
 .המתחוללת בו

 פנה ברשת הקשר אחד הקציני� של רשות כבאות חיפה לסג� המפקד וביקש 14:03בשעה  )ג(
ביומ� המבצעי� לא נרשמה ; )721קטע מכביש (לחסו� את הציר מבית סוהר דמו� לבית אור� 

 . הציר וכי הציר נחס�הודעה כי הועברה בקשה לחסימת

שהובילה אסירי� מבית הסוהר , ס" בקירוב נעה שיירה של שמונה רכבי שב14:10בשעה  )ד(
, 721בעוד השיירה נעה על ציר .  לכיוו� צומת אור� בדרכה אל בית סוהר כרמל721על ציר , דמו�

ש להילכד השיירה נעצרה מחש; סמו) לצומת בית אור� היא נתקלה באש שבערה משני צדי הציר
הצטר( , אשר פיקד על כוחות הכיבוי במקו�, קצי� המבצעי� של רשות כבאות חיפה. באש

הוא התקד� אתה תו) חציית אזור האש , הורה למפקדיה לא לעצור אלא להמשי) בנסיעה, לשיירה
 .והעש� עד שרכבי השיירה יצאו מאזור הסכנה ונחלצו ממנה בשלו�

 הוא קיי� התייעצות ע� 14:10מסר לביקורת כי בשעה , מחטפסר שמעו� רו�רב, הנציב דאז )ה(
דעת� הייתה כי יש לפנות את ; ע� סג� המפקד וע� קצי� המבצעי�, מפקד שירותי כבאות חיפה

ס "טפסר רומח העביר דברי� אלו לנציב שב�רב; )672פינוי בציר (האסירי� לכיוו� האוניברסיטה 
 .ולמפקד המחוז של המשטרה

רשות הברשת הקשר של , הורה קצי� המבצעי� של רשות כבאות חיפה 14:27בשעה  )ו(
 לכביש 721מפגש בי� כביש (לכוחות הכיבוי להימנע מירידה מצומת בית אור� לכיוו� צומת אור� 

לכיוו� [לא לרדת לכיוו� בית אור� וכ� הלאה ] כוחות רשות כבאות חיפה[כל כוחות כרמל  "...: )4
  ."]4כביש על צומת אור� 

 בער) הוא הודיע 14:30מפקד שירותי כבאות חיפה מסר לנציגי הביקורת כי בשעה  )ז(
כי , בעת שהיו מכונסי� ברחבה הסמוכה לבית סוהר דמו�, ס"למפקדי� של המשטרה ושל השב

וכי כוחות הכיבוי מגני� עליו מפני ,  פנוי� מכיוו� בית סוהר דמו� לאוניברסיטה � 721הקטע מציר 
הודיע מפקד שירותי , 4מכיוו� בית סוהר דמו� מערבה לכיוו� כביש , 721ציר לגבי קטע מ. האש

אי� בידיו תמונת מצב באשר לסיכוני האש על הציר וכי כוחות הכיבוי מרכזי� "כבאות חיפה כי 

__________________ 

 .בדוח זה 33 ראו מפת האזור בעמוד  62
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 מבית הסוהר לכיוו� האוניברסיטה כציר מילוט לכוחות 721מאמ. לאבטח את הקטע של ציר 
 ...."החירו�

כי , 201163תי כבאות חיפה מסר בתגובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר מפקד שירו )ח(
 בקירוב הוא הורה לצוות כיבוי מרשות כבאות חיפה סמו) לצומת בית אור� לחסו� 15:00בשעה 

 ). לכיוו� צומת אור�( לתנועת כלי רכב לכיוו� מערב 721את ציר 

2. Ô Â Ó „  ¯ ‰ Â Ò  ˙ È ·  È Â � È Ù ,‰ Ù È Á  ˙ Ë È Ò ¯ · È � Â ‡ , ˙ Â ¯ Ú È  Ô Â Ï Ó
Ô ¯ Â ‡  ˙ È ·  ı Â · È ˜ Â  Ï Ó ¯ Î  כבר בשעה הראשונה לפרו. השרפה הערי) קצי� :‰

. המבצעי� של רשות כבאות חיפה כי השרפה חריגה בעצמתה והיא עלולה לסכ� יישובי� ומתקני�
 בער) הוא פנה למשטרה וביקש להיער) לפינוי בית הסוהר דמו� וקיבו. בית 12:20לכ� בשעה 

ק של הרשות "זר קצי� המבצעי� של רשות כבאות חיפה לחפ בקירוב פנה עו13:00בשעה . אור�
 הסתיי� פינוי עצמאי 13:50בשעה ; "יערות הכרמל"וביקש לפנות את האוניברסיטה ואת מלו� 

 .64 בער) הסתיי� פינוי עצמאי של האוניברסיטה14:30של המלו� ובשעה 

ת כוחות הכיבוי של ק שלו כי הוא הפנה א" הודיע מפקד שירותי כבאות חיפה לחפ15:10בשעה 
, "יערות הכרמל"לאזור מלו� ) שהוזעקו קוד� לכ� ככוחות סיוע לרשות כבאות חיפה(חדרה 

וכשעה לאחר ,  בקירוב הגיעה האש לפאתי קיבו. בית אור�15:30בשעה . שאליו התפשטה האש
 .65"יערות הכרמל" לאזור המלו� �מכ� 

3. È ˙ ¯ Ë ˘ Ó ‰  ˜ Â Ò Ó ‰ Ó  Ì È Á Â Â È טפסר �רב,  הנציב דאז בער) עלה15:00בשעה : „
בפרק זמ� זה לא התקבלו ,  דקות�20המסוק חג באוויר במש) כ. למסוק המשטרתי, שמעו� רומח

, לסיכוני האש, לכיווני התפשטות האש, מהנציב דאז כל דיווחי� בקשר בנוגע לזירת השרפה
 .'להפעלת הכוחות וכד

� המבצעי� של רשות כבאות  בקירוב החלי( את הנציב במסוק המשטרתי עוזר קצי15:20בשעה 
 דיווח עוזר קצי� המבצעי� 15:25בשעה ;  בקרוב16:00הוא שהה במסוק עד השעה ; חיפה
בשעה ,  דקות20כעבור ; 66ק רשות כבאות חיפה כי השרפה מתקדמת לכיוו� גבעת וולפסו�"לחפ

יווח כי  הוא ד15:52בשעה . הוא דיווח כי חזית האש מתקרבת לכניסה לקיבו. בית אור�, 15:45
 .וכי גבעת וולפסו� בסכנה, "בתו) קיבו. בית אור� המצב גרוע"

 

 

__________________ 

 �1.3.2012פסר רגב למשרד מבקר המדינה בדבר הממצאי� הנוגעי� לו בהשיב ט, בנוס# לתשובה זו  63
 .  תגובתו של טפסר רגב�תשובותיו אלו של טפסר רגב יקראו להל� ; �26.3.2012ו

, מאחר שבתו� פרק זמ� קצר פונתה האוניברסיטה ויצאו ממנה אלפי מכוניות של סטודנטי� ועובדי�  64
 .�7212 ו705ו� צפו� וכ� בכבישי�  לכיו672נוצר עומס תנועה כבד בכביש 

 .נמצאי� בשטח שבאחריות רשות כבאות חדרה" יערות הכרמל"קיבו* בית אור� ומלו�   65
מזרח למקו� שבו האוטובוס � מטר מדרו��500�600כ, 721 נמצאת בסמו� לכביש �גבעת וולפסו�   66

 .נלכד באש
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 � 16:04 עד 15:17דיווחי� ופעולות של כוחות הכיבוי והצלה מהשעה 

  67בנוגע לאסו� האוטובוס

1.  Ï ˘  ‰ Ú È Ò � ‰  Ï Â Ï Ò ÓÌ È ¯ Ú Â ˆ ‰  Ò Â · Â Ë Â  בקירוב יצא 13:30 בשעה :‡
)  אוטובוס הצוערי� או האוטובוס�הל� ל(ס ומפקדיה� ונהג אזרח " צוערי שב37אוטובוס ובו 

בדר% הצטרפו ;  סיוע בפינוי האסירי��ויעדו , ס ברמלה בדרכו לבית סוהר דמו�"ממטה השב
את הדר% אל בית סוהר דמו� עשה אוטובוס הצוערי� בכביש החו' . ס"אליה� שלושה אנשי שב

 פנה האוטובוס 15:17ה בשע. כביש החו' היש� המוביל לחיפה, 4ואחר כ% בכביש ) 2' כביש מס(
 � . המוביל אל בית הסוהר דמו�721לכביש ) 4/721צומת הכבישי� (מצומת אור

 לא נרש� ביומני המבצעי� של רשות כבאות חיפה ושל חדרה כל 16:03 � 15:17בי� השעות 
ובכלל זה לא נרש� כל דיווח על תנועת אוטובוס , 721דיווח בעניי� תנועת כלי רכב על ציר 

ג� באמצעות מערכות הקשר לא התקבלו ;  במעלה הכביש לכיוו� בית הסוהר דמו�הצוערי�
 מכוחות הכיבוי הקרקעיי� וא' לא מהמסוק המשטרתי שחג מעל זירת 721דיווחי� על ציר 

 .האירוע

, 721לאחר שחל' האוטובוס על פני מחצבות קדומי� שעל ציר , )במשוער (15:34�15:33בשעה 
וזאת ,  מטר מצומת בית אור�600�500�כשהוא במרחק של כ, הדר%הוא נעצר בסמו% לעיקול 

 עקב סכנת אש בהמש% ציר 4לאחר שקציני משטרה הורו לו לסוב ולחזור על עקבותיו אל כביש 
ש� נתקל מולו .  מטר150�100�האוטובוס סב לאחור והתחיל בנסיעה כלפי מטה לאור% כ. 721

וס עצר את התקדמותו והחל לנסוע לאחור האוטוב. באש שהתפשטה במהירות לאור% הכביש
 הוא נתקל שוב באש ונעצר 15:40ובשעה ,  מטר150�100�הוא הצליח לחזור כ, ")רברס"ב(

 .כשהוא לכוד באש מכל עבריו

ששהה אותה עת במסוק ,  דיווח בקשר עוזר קצי� המבצעי� של רשות כבאות חיפה15:44בשעה 
 15:47בשעה ".  שמתחילי� להיכוות מהשרפה68לכודי� יחד ע� אהובה תומר"על , המשטרתי

" משמר הכרמל"ברשות כבאות חיפה כי הוא נמצא בשער חוות ' דיווח בקשר מפקד משמרת ג
 פינה רכב מינהלה של רשות כבאות חדרה את הפצועי� 15:50בשעה . ובידיו שני פצועי�

, ל"ובה תומר זניצב אה�את תת" 36כרמל " חיל- צוות כיבוי 15:53בשעה . א"לאמבולנס מד
 ירד רכב כיבוי של רשות כבאות 16:04בשעה . לכיוו� צומת בית אור�, כשהיא פצועה קשה מאוד

 צוערי 37אול� לדאבו� הלב ; לכיוו� אוטובוס הצוערי� וניסה לחל- ניצולי�" 11שומרו�  "�חדרה 
את חייה� את� קיפחו . וכ� הנהג האזרח קיפחו את חייה� בשרפה שבה נלכדו 69ס ומפקדיה�"שב

שכלל שני לוחמי אש , מרשות כבאות יזרעאל" 9עמק "ג� שלושה קציני משטרה וצוות כבאית 
 .וצופה אש שהתנדב ברשות כבאות חיפה

2.  ¯ È ˆ  Ï Ú  È Â · È Î ‰  ˙ Â Á Â Î  ˙ Â Ï Â Ú Ù7 2 על פי הרישומי� ביומני המבצעי� : 1
הכיבוי לאור%  פעלו כוחות 16:04�15:17בשעות , של רשות כבאות חיפה ועל פי תשדורות בקשר

כמה רכבי כיבוי הופנו מצומת בית אור� לכיוו� עספייא : בעיקר במקומות האלה,  ובצדדיו721ציר 

__________________ 

 פיקוד �משטרת ישראל "בפרק על נסיבות לכידת האוטובוס במלכודת האש מפורטי� בשער זה   67
 ".טיפול שירות בתי הסוהר ופינוי אסירי� מבית סוהר דמו�"ובפרק על " ושליטה

היא הועלתה ; ל הייתה בעת השרפה מפקדת תחנת חיפה של המשטרה"ניצב משנה אהובה תומר ז  68
 .ניצב�לאחר מותה לדרגת תת

 .שלושה מנוסעי האוטובוס הצליחו להיחל� מהתופת  69
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; 70"חי בר"התבצעו פעולות כיבוי בבית אור� ובאזור ה; שבו התפתחו מוקדי שרפה חדשי�
 ".חוות משמר הכרמל"התבצעו פעולות הגנה ומניעת התפשטות האש באזור 

החל משעת הגעתו לאירוע , "9עמק "י� סדרי הפעלתו של צוות כבאית בהמש% הדוח מפורט
 שבו הוא השתת' 721וכלה באירוע אוטובוס הצוערי� בכביש , השרפה במסגרת עזרה הדדית

 .ואשר הסתיי� במות� של שלושת חברי הצוות, בכיבוי האש

 

 כשלי ותובנות, ממצאי

 היערכות וכוננות של מער� הכבאות

 יו� המ�עד לפרו� שרפה עקב תנאי מזג האווירהיערכות לקראת 

 מה היו תוצאות השרפה לו היה מער% הכבאות מוכ� כראוי לקראת דעתמטבע הדברי� אי� דר% ל
 ולו כל הצעדי� הנדרשי� לקראתה היו ננקטי� במהירות 2.12.10 � פרו- השרפהשרפת יער ביו� 

 אמנ� דצמבר הוא :להפעיל בו כוננות תנאי מזג האוויר ביו� האמור חייבו ,ע� זאת; האפשרית
טר� ירדו באותו מועד , אול�, לעונת החור' והוא מחו- לעונת השרפותבדר% כלל חודש המשוי% 

 ובמהל% היו� נשבו רוחות  ומזג האוויר באותו יו� ובימי� שקדמו לו היה ח� ויבש,גשמי�
בחודשי� אוקטובר ,  יתרה מזו.מזרחיות שהלכו והתחזקו לקראת שעות אחר הצהריי� והערב

שרפות רבות אכ� ; ונובמבר התריע השירות המטאורולוגי פעמי� רבות על סכנה לפרו- שרפות
�די היה בנסיבות אלה כדי לחייב את רשויות . פרצו בתקופה זו ומטוסי הכיבוי הופעלו לש� כיבוי

. ל"ות התוהכבאות לנקוט ערנות מוגברת וא' לנקוט צעדי� להיערכות מוקדמת כמתחייב מהורא
 קובע סדר פעולות להיערכות מוקדמת ובה� מת� התרעות למפקדי� 71נוהל כוננות והפעלת כוחות

הצבת מטוסי כיבוי , לרבות הגדלת מספר העובדי� בתחנות, ולתחנות על סכנה לפריצת שרפות
מטרת פעולות אלה היא ; מזג האוויר באופ� שוט'של ותצפיות בכוננות וקבלת שירותי חיזוי 

 .72ר את יכולת ההתמודדות של רשויות הכבאות ע� פרו- שרפה ביערות ובשטחי� פתוחי�לשפ

, למשל. ההכרח בהיערכות לשרפות יער המתחוללות שלא בעונת השרפות הועלה כבר בעבר
�שבראשה עמד נציב כבאות , 1999משרדית לשרפות יער וחורש משנת �בסיכו� של הוועדה הבי

 גש� או היעדריש לציי� שמצב של : "נאמר, ) ועדת ורדי�להל�  (טפסר משה ורדי�רב, והצלה דאז
" להדליק נורה"המשולב בטמפרטורות אוויר גבוהות ויובש באוויר צרי% , מיעוט מי� בקרקע
, בוודאי נכו� הדבר בעת רוחות חזקות. ג� א� החודש הוא חודש חורפי, במגזרי היער והאש

פ� כמעט מדויק את התנאי� ששררו ביו� פרו- תנאי� אלו תואמי� באו". ובמיוחד מזרחיות
אול� תיאור השתלשלות האירועי� כפי שנחש' בשרפה בכרמל מעיד כי הנציבות . השרפה בכרמל

שבאה לידי ביטוי ג� במסקנות ועדת , ורשויות הכבאות לא הפנימו את חשיבות נתוני מזג האוויר
מתו% כ% עולה . ו- לעונת השרפותולא היו ערוכי� לקראת שרפות הפורצות בתקופה שמח, ורדי

__________________ 

 .נמצא בי� בית אור� לאוניברסיטת חיפה" החי בר"  70
עונת השרפות בשטחי� הפתוחי� מתחילה ע� התייבשות חומר הדלק בשטחי� "ל נקבע כי "בתו  71

 .)ההדגשה לא במקור(" ÂÈ˙Ò· ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó ÌÈÓ˘‚· ˙ÓÈÈ˙ÒÓÂ/Û¯ÂÁפתוחי� 
ב חיוני ביותר בהקטנת  תחו� שהוא מרכי�פרק זה של הדוח אינו עוסק בתחו� המניעה המוקדמת   72

ראו בעניי� . הסיכויי� להתלקחות של שרפות יער ובייחוד במניעת התפשטות� והפיכת� לשרפות ענק
 ".מניעת שרפות יער וחורש"זה בשער שלישי בפרק על 
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מחדל מתמש% של הנציבות ורשויות הכבאות בכל הנוגע למוכנות� המבצעית לקראת ימי� שבה� 
 .כפי שיפורט בהמש%, יש חשש לפרו- שרפות

 

 היעדר הסדרה של תהלי� קבלת תחזית מזג אוויר

תמודד עמ� ת יער היא אחד האתגרי� הקשי� שעל רשויות הכבאות להוהתמודדות ע� שרפה
ההיערכות לשרפת ; לצור% כ% נדרשת העמדת הכוחות בכוננות מתאימה. ולהיות מוכני� לקראת�

ג� .  התרעת מזג אוויר�יער מתחילה מיד לאחר שמתקבלת התרעה מוקדמת על סכנת שרפות 
. ל מייחס חשיבות יתרה לתנאי מזג האוויר ולהשפעת� על פרו- שרפה ועל התפתחותה"התו

יש לקבל מהשירות , ל כי א� מתחוללת שרפה ביער או בשטחי� פתוחי�"בתונקבע , למשל
 ולהשתמש בה במסגרת ביצוע 73המטאורולוגי תחזית מזג אוויר מעודכנת ושוטפת בכל כחצי שעה

 :כמפורט להל�, תהלי% חיוני זההנציבות א' על פי כ� לא הסדירה . הערכת המצב

1. È ‡-Ì È È � Â È Á ‰  ¯ È Â Â ‡ ‰  ‚ Ê Ó  È � Â ˙ �  Ï ˘  ‰ ¯ „ ‚ ‰ Í ¯ Ú Ó Ï  
˙ Â ‡ · Î ‰: ˙ÂÎ¯ÚÈ‰Â ˙Â��ÂÎ ÈÎ¯ÂˆÏ ÈÁ¯Î‰ Ú„ÈÓ ‡È‰ ¯ÈÂÂ‡‰ ‚ÊÓ ˙ÈÊÁ˙˘ Û‡ ,

 Í¯ÚÓ ÈÎ¯ÂˆÏ ÌÈÈË�ÂÂÏ¯‰ ÌÈÈ‚ÂÏÂ¯Â‡ËÓ‰ ÌÈ„„Ó‰Â ÌÈ¯ËÓ¯Ù‰ ˙‡ ‰Ú·˜ ‡Ï ˙Â·Èˆ�‰
˙Â‡·Î‰ . ˙Â·Èˆ�‰ ¯˙È‰ ÔÈ· ‰�ÂÂÈÎ ˙‡Â ÁÂ¯‰ ˙ÓˆÚ Ï˘ ÛÒ‰ ˙‡ ‰Ú·˜ ‡Ï- ÌÈ�Â˙� 

ˆÈ¯ÙÏ È˘ÓÓ Ï‡Èˆ�ËÂÙ ÌÂÈ˜ ÏÚ ÌÈ„ÓÏÓ˘¯ÚÈ ˙ÂÙ¯˘ ˙ -  ˙Ú„Â‰ ˙¯·Ú‰ ÌÈ·ÈÈÁÓ˘
˙ÂÙ¯˘ ıÂ¯Ù ˙‡¯˜Ï Ì˙ÂÎ¯ÚÈ‰ Í¯ÂˆÏ ˙Â‡·Î‰ ˙ÂÁÂÎÏ ‰¯‰Ê‡ , Ï·˜Ï ‰˘¯„ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ

ÂÏ‡ ÌÈ¯ËÓ¯Ù· ÌÈÈÂ�È˘ ÏÚ ÛËÂ˘ ÔÂÎ„Ú . 

נציג הנציבות בקר� , 74 ציי� טפסר אמיר לוי2011בתשובתו למשרד מבקר המדינה מספטמבר 
נית� לומר שללא : "ר על התפשטות שרפה הוא גור� הרוחשהגור� המשפיע ביות, לכיבוי אווירי

עוד ציי� טפסר לוי כי באזהרות של השירות ". כל שרפה בשטח פתוח תהיה מקומית בלבד, רוח
בדיעבד . לא צוינו כלל עצמת הרוח וכיוונה, 2.12.10, המטאורולוגי בנוגע ליו� פרו- השרפה

ש " קמ30�20שבה רוח מזרחית במהירות של נ, עוד לפני שפרצה השרפה, התברר כי באותו יו�
נתו� זה לא נכלל בהודעות האזהרה מפני שרפה שהשירות המטאורולוגי מסר ).  קשר15�10�כ(

יצוי� כי השירות המטאורולוגי . והוא נודע כאמור רק בדיעבד, לנציבות באותו היו� וביו� שלפניו
, ע� זאת; 75) קשר20�כ(ש " קמ40�מפרס� אזהרות בנוגע למהירות הרוח רק כאשר היא גבוהה מ

ש יש סיכו� גבוה לפרו- שרפות יער " קמ10�כבר כשמהירות הרוח גבוהה מ, לדברי טפסר לוי
�יודגש כי לעומת הודעות השירות המטאורולוגי שמתריעות על סכנת שרפות רק . ולהתפשטות

תוני הרוח מודל אינדקס השרפות משקלל תמיד את נ, ש ומעלה" קמ40כשמהירות הרוח היא 
 .במסגרת חישוביו

__________________ 

 .חורש ושטחי� פתוחי�, נוהל הפעלת כוחות בכוננות ובעת אירוע ביערות, מי"פרק אג  73
2.3.2012�טפסר לוי למשרד מבקר המדינה בדבר הממצאי� הנוגעי� לו בבנוס� לתשובה זו השיב   74 ;

 . תגובתו של טפסר אמיר לוי�תשובותיו אלה יקראו להל# 
 קשר 20אזהרות רוח ניתנות כאשר צפויה רוח קבועה של , על פי הסברי השירות המטאורולוגי  75

 גורמי תעופה וימאות שנדרשי� �בהתא� לצורכי לקוחות עיקריי� של השירות המטאורולוגי , ומעלה
למבני� ,  וכ# לנוכח חשש מפני נזקי רוח לעצי�� קשר 20לאזהרות על מהירות הרוח שמעל 

 .ולעגורני�
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2. È ‡- ¯ È Â Â ‡  ‚ Ê Ó  Ï Ú  ˙ Â Ú „ Â ‰  ˙ Ï · ˜ Ï  Í È Ï ‰ ˙ ‰  Ï ˘  ‰ ¯ „ Ò ‰
˙ Â Ù ¯ ˘  ˙ � Î Ò Â :¯ÈÂÂ‡‰ ‚ÊÓ È�Â˙� Ï˘ Ì˙ÂÈ�ÂÈÁ Û‡ ÏÚ , ˙‡ ‰¯È„Ò‰ ‡Ï ˙Â·Èˆ�‰

 ÍÈÏ‰˙ ˙Ï·˜ Ï˘· ˙ÂÙ¯˘ ˙�ÎÒ ÏÚ ˙ÂÚ„Â‰‰ ¯ÈÂÂ‡ ‚ÊÓ ‚È¯Á Ò˜„�È‡ È�Â˙� ˙‡ ‡ÏÂ
˙ÂÙ¯˘‰ .ÂÊÓ ‰¯˙È ,Ú ‰¯˘˜˙‰ ‡Ï Û‡ ˙Â·Èˆ�‰ ÈÏÓ¯ÂÙ ÔÙÂ‡· È‚ÂÏÂ¯Â‡ËÓ‰ ˙Â¯È˘‰ Ì

˙Ï·˜ Í¯ÂˆÏ ·ÈÈÁÓÂÈ�Â˙�‰Â ˙ÂÚ„Â‰‰ Ì ; ˙‡ ˙Â·Èˆ�Ï ˜ÙÈÒ È‚ÂÏÂ¯Â‡ËÓ‰ ˙Â¯È˘‰
 ‡Ï˘ ˙ÂÙ¯˘ ˙�ÎÒ ÏÚ ˙ÂÚ„Â‰‰ ÈÙ ÏÚÌ‰˘ÏÎ ˙Â·ÈÈÁ˙‰ Â‡ ÌÎÒ‰ , È¯˘˜ ÒÈÒ· ÏÚ ‡Ï‡

‰¯ÂÓ˙ ‡ÏÏÂ ÌÈÙËÂ˘ ‰„Â·Ú ;‰¯ÂÓ˙ ‡ÏÏ ˙Â·Èˆ�‰ ‰Ï·È˜ ˙ÂÙ¯˘‰ Ò˜„�È‡ È�Â˙� ˙‡ Ì‚ 
ÂÏ˘ ‡ ÈÙ ÏÚÈÏÓ¯ÂÙ ÌÎÒ‰È‚ÂÏÂ¯Â‡ËÓ‰ ˙Â¯È˘‰ ÌÚ  ,ÈÙ ÏÚ ‡Ï‡ ÌÎÒ‰ Â�È·  ÔÈ·Â˜˜"Ï. 

ÂÊ Û‡ ÂÊ ‡Ï ,˜˜ Ï˘ ˙Â¯˘˜˙‰‰˘ ÔÂÂÈÎ" ˙Ï·‚ÂÓ ‰˙ÈÈ‰ È‚ÂÏÂ¯Â‡ËÓ‰ ˙Â¯È˘‰ ÌÚ Ï
Ï"˙ÂÙ¯˘‰ ˙�ÂÚ"„·Ï·  ÌÂÈÒÏ ˜ÈÂ„Ó „ÚÂÓ ¯„ÚÈ‰·Â "˙ÂÙ¯˘‰ ˙�ÂÚ" ,·-16.11.1076 

 ˙‡ ˜ÙÒÏ È‚ÂÏÂ¯Â‡ËÓ‰ ˙Â¯È˘‰ ˜ÈÒÙ‰È�Â˙� ˙ÂÙ¯˘‰ Ò˜„�È‡˜˜Ï "˙Â·Èˆ�ÏÂ Ï , ÌÚ „ÁÈ
˙‡Ê,˜ÙÒÏ ÍÈ˘Ó‰ ‡Â‰  ,Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ· ,˙ÂÚ„Â‰˙ÂÙ¯˘ ıÂ¯ÙÏ ‰�ÎÒ ÏÚ  .ÍÎ ·˜Ú „ÚÂÓÓ 
‰Ê È‚¯„Ó ˙ÚÈ·˜Ï ÈÁ¯Î‰ ‰ËÏÁ‰ ÍÓÂ˙ ÈÏÎ ˙Â‡·Î‰ ˙ÂÈÂ˘¯Â ˙Â·Èˆ�‰ È„È· ‰È‰ ‡Ï 

˙ÂÙ¯˘‰ È�ÂÎÈÒÏ Ì‡˙‰· ˙Â��ÂÎ. 

3. È ‡-˙ Â ¯ È ˘ ‰  È „ ˜ Ù Ó Ï  ¯ È Â Â ‡  ‚ Ê Ó  ˙ Â È Ê Á ˙  ˙ ¯ · Ú ‰: ÏÚ ˙ÂÚ„Â‰‰ 
˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ· ÌÈÓ¯Â‚‰ ˙Ú·¯‡Ï Â¯ÒÓ� ˙ÂÙ¯˘‰ Ò˜„�È‡ È�Â˙�Â ˙ÂÙ¯˘ ˙�ÎÒ ; „Á‡

Ì‰Ó ,ÈÂÏ ¯ÈÓ‡ ¯ÒÙË ,Ô¯˜· ˙Â·Èˆ�‰ ‚Èˆ�Î ÛÒÂ�‰ Â„È˜Ù˙· , Ï·È˜˘ Ú„ÈÓ· ˘Ó˙˘‰
˙Â��ÂÎ· ÈÂ·ÈÎ ÈÒÂËÓ „ÈÓÚ‰Ï Ì‡ ‰ËÏÁ‰Ï ÒÈÒ·Î . ˙Â˘ÚÏ Â˘¯„� ‡Ï ÌÈ¯Á‡‰ ˙˘ÂÏ˘

ÂÏ·È˜˘ Ú„ÈÓ· ¯·„ .‡Ï ˙Â·Èˆ�‰ ÚÂ·˜Â ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ˘È ÈÎ ‰Ú·˜ 
˙Â‡·Î‰ ˙ÂÈÂ˘¯ Ï˘ ÌÈÚˆ·Ó‰ È¯„ÁÏÂ ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ È„˜ÙÓ ÏÎÏ , ‡Ï ÈÎ ÔÈÈˆÏ ¯˙ÂÓÏÂ

ÍÎÏ È‡¯Á‡ Ì¯Â‚ Ú·˜� . ÏÚ ‰Ú„Â‰ ˙Â¯È˘‰ È„˜ÙÓ ÂÏ·È˜ ‡Ï ‰Ù¯˘‰ ıÂ¯Ù ÌÂÈ· ÍÎ ·˜Ú
‰Ê ÌÂÈ· ˙ÂÙ¯˘ ıÂ¯ÙÏ ‰�ÎÒ‰. 

 ÈÎ ˙Â·Èˆ�Ï ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÈÂ·ÈÎ ‡˘Â�· ˙ÂÈÁÓÂÓ ÏÚ·Â ÈÚÂˆ˜Ó Ì¯Â‚ ‰˙ÂÈ‰·
˘‡ ˙Â‡¯Â‰· Ì‚ ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‡· ¯·„‰˘ ÈÙÎ È‚ÂÏÂ¯Â‡ËÓ‰ Ú„ÈÓ‰ ˙Â·È˘ÁÏ ‰¯Ú ‰˙ÂÈ‰·Â 
Â˙‰"Ï ,ÈÓÂÈÓÂÈÂ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ¯ÈÂÂ‡ ‚ÊÓ ˙ÈÊÁ˙ ˙Ï·˜ ÈÎ ÚÂ·˜ÏÂ ÏÈÎ˘‰Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ , ÍÂ˙

ÌÂÈ‰ Í˘Ó· ‰�˙˘Ó‰ ˙ÂÁÂ¯‰ ¯Ë˘Ó ÏÚ „ÁÂÈÓ ˘‚„ ˙ÓÈ˘ , Í¯Âˆ ‡Â‰ Í¯ÚÓ Ï˘ ÈËÈ¯˜
˙Â‡·Î‰ . ÍÎÏ ÏÂÚÙÏÂ Í¯ÚÓÏ ÌÈÈ�ÂÈÁ‰ ¯ÈÂÂ‡‰ ‚ÊÓ È�Â˙� Ì‰ ‰Ó ÚÂ·˜Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÍÎÈÙÏ

 ÍÏ‰Ó· È�Î„ÚÂ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ‰ÓÎÂ ‰ÓÎ ˙Á‡ ÏÚÂ ÈÓÂÈÓÂÈÂ ÚÂ·˜ ÔÙÂ‡· ÌÏ·˜È ‡Â‰˘
˙Âˆ¯ÂÙ˘ ˙ÂÙ¯˘ ;‰˘Ú� ‡Ï ‰Ê ¯·„ ÌÏÂ‡. 

4 . È ‡  Ô È È � Ú Ï  Ê ‡ „  · È ˆ � ‰  ˙ · Â ‚ ˙-‚ Ê Ó  ˙ È Ê Á ˙  ˙ Ï · ˜  Í È Ï ‰ ˙  ˙ ¯ „ Ò ‰ 
¯ È Â Â ‡  תגובת �להל� ( השיב הנציב דאז 201177בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר : ‰

ל לבי� השירות " פקע ההסכ� בי� קק16.11.10ביו� "כי ) הנציב דאז או תגובת הנציב
לא רק שא$ אחד משני הגורמי� הללו לא טרח להודיע לגורמי הכבאות על , בר�. המטאורולוגי

�לא שבפועל המשיכו שירותי הכבאות לקבל התראות מהשירות א, פקיעת ההסכ� ביניה
הנציב דאז הוסי$ כי הנציבות נמנעה מלבצע התקשרות ישירה ע� השירות ". המטאורולוגי

__________________ 

בתו� עונת השרפות "הסכ� אינדקס השרפות קובע כי יש לשל� לשירות המטאורולוגי עבור השירות   76
 כמועד �15.11.10את תארי� ה" ימ�א"השירות המטאורולוגי ".  של כל שנה�15.11ולא יאוחר מ

 .ל ולגורמי� במער� הכבאות"האחרו� שבו הוא העביר את אינדקס השרפות לקק
 ;�19.2.2012למשרד מבקר המדינה בדבר הממצאי� הנוגעי� לו ב, בנוס" לתשובה זו השיב הנציב דאז  77

 � . תגובתו של הנציב דאז�תשובותיו אלה יקראו להל
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ל זכו ג� שירותי "בזכות ההתקשרות ע� קק"המטאורולוגי לקבלת שירותי חיזוי מזג אוויר כיוו� ש
המצוקה התקציבית בה "וג� בשל " רולוגיהכבאות לקבל את ההתראות שהנפיק השירות המטאו

עוד הוסי$ הנציב דאז כי השיקולי� ". שרוי מער% הכבאות והשאיפה להימנע מהוצאות יתירות
קיומה של אלטרנטיבה לקבל את "ששקלה הנציבות בעניי� זה היו רלוונטיי� וענייניי� נוכח 

� ".השירות חינ

וכי ) �"מרד(רצלייה לשמש כמרכז דיווח ארצי הנציב דאז הוסי$ כי הוא הסמי% את רשות כבאות ה
להעביר את ההתראות ... 202' פי הוראת נציבות מס�ועל, כעניי� שבשגרה, � נהג"מפקד המרד"

מסיבה שאינה : "וכי; "לכל רשויות הכבאות] בנוגע לסכנת שרפות עקב נתוני מזג אוויר[שקיבל 
והתראת השירות המטאורולוגי לא , �" במרדÈ˙„Â˜� Ï˘Î ארע 2.12.10ביו� , ידועה לנציב

 ).ההדגשה במקור" (הועברה לרשויות הכיבוי

 Ï‰Â� ÈÎ ·Èˆ�Ï ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó202˙Â·Èˆ�‰ Ï˘ 78 ˙Â‡·Î ˙Â˘¯ ÈÎ Ú·Â˜ 
‰ÈÈÏˆ¯‰ ˙Â‡·Î È˙Â¯È˘· ÌÈÚˆ·Ó ¯„ÁÏÂ ‰Ïˆ‰Â ˙Â‡·Î ˙Â·Èˆ�Ï ÁÂÂ„Ï ˙È‡¯Á‡ , Â·˘

„¯Ó‰ ÔÎÂ˘"Ì , ÔÂÎÈÒ ˙‚¯„Ó ÚÂ¯È‡ ÏÎ ÏÚ379„ Â‡  ÔÂÎÈÒ ˙‚¯480 Â·˘ ¯Á‡ ÚÂ¯È‡ ÏÎ ÏÚÂ 
„Ò ÏÚÙÂÓ" Ï˘ Î3‰ÏÚÓÂ ÈÂ·ÈÎ È˙ÂÂˆ  .„¯Ó‰ ÈÎ Ú·˜� ‡Ï Ï‰Â�· ÌÏÂ‡" ¯È·ÚÈ Ì

 ‰�ÎÒ ÏÚ ˙ÂÚ„Â‰Ï Ú‚Â�· È‚ÂÏÂ¯Â‡ËÓ‰ ˙Â¯È˘‰Ó Ï·È˜˘ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ˙Â‡·Î‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï
˙ÂÙ¯˘‰ Ò˜„�È‡ È�Â˙� ˙‡ ‡ÏÂ ˙ÂÙ¯˘ ıÂ¯ÙÏ . ÌÈÏÂÚ Ì�È‡ ·Èˆ�‰ È¯·Ò‰˘ ÍÎÓ ‰ÏÂÚ

Á‡ ‰�˜·ÂÏ È‡¯Á‡ ÂÓˆÚ ‡Â‰˘ Ï‰Â�· Ú·˜�‰ ÌÚ „. 

· ¯·Â„Ó ÈÎ Ê‡„ ·Èˆ�‰ Ï˘ ‰�ÚËÏ ¯˘‡"È˙„Â˜� Ï˘Î "„¯Ó‰ Ï˘" ‰Ê ÌÂÈ· ¯È·Ú‰ ‡Ï˘ Ì
˙Â¯È˘‰ È„˜ÙÓÏ È‚ÂÏÂ¯Â‡ËÓ‰ ˙Â¯È˘‰ ˙ÂÚ„Â‰ ˙‡ , ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ

· ¯·Â„Ó ÈÎ ÚÂ·˜Ï Ô˙È� ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ ÚÂ¯È‡‰ ˙‡ ‰¯˜Á˙ ‡Ï ˙Â·Èˆ�‰"È˙„Â˜� Ï˘Î" ; ‡Ï
ÊÂÊ Û‡ Â , ÍÎ ÏÚ ÌÈ„ÓÏÓ È‚ÂÏÂ¯Â‡ËÓ‰ ˙Â¯È˘‰ ˙ÂÚ„Â‰ ˙¯·Ú‰Ï Ú‚Â�· ÂÏÚ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰

 ÚÂ¯È‡· ‡ÏÂ ˙Â·Èˆ�‰ Ï˘ ÚÂ·˜‰ ‰„Â·Ú‰ ÍÈÏ‰˙· Ï˘Î· ¯·Â„Ó˘"È˙„Â˜�." 

 

✯ 

 

__________________ 

 ".נוהל דוברות", 200  בפרק202' הוראה מס  78
; או כלי רכב, אוטובוס, תאונות דרכי� במעורבות משאית, שרפות בכלי תחבורה: אירועי� כגו�  79

 .ע לאומני או פלילי"חשש לאירוע פח; פעולות חילו� מגובה או ממי�
פה דלי; ס"תקריות חומ; בבתי חולי� ועוד, באולמות התקהלות, שרפות במבני מגורי�: אירועי� כגו�  80

 .ע"אירוע פח; במתק� גז טבעי או בצנרת גז
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Ê‡„ ·Èˆ�Ï ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ‡Â‰ ‰Ïˆ‰‰Â ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ� ÈÎ
 ˙�È„Ó Ï˘ ÌÂ¯ÈÁ‰ È˙Â¯È˘ Í¯ÚÓ· ÈÊÎ¯Ó ·ÈÎ¯ÓÏ‡¯˘È , ˙ÂÙ¯˘ ˙ˆÈ¯ÙÏ ˙ÈÊÁ˙˘ ÔÂÂÈÎÂ

 Ú„ÈÓ ‡È‰ ‰�Â˘‡¯‰ ‰ÏÚÓ‰Ó È�ÂÈÁ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓÏ ˘¯„�‰ , ÍÈÏ‰˙ ˙‡ „ÒÓÏ ÂÈÏÚ ‰È‰
¯ÈÂÂ‡‰ ‚ÊÓ ˙ÈÊÁ˙ ˙Ï·˜ : ˙ÚÈ·˜˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓÏ ÌÈÈ�ÂÈÁ‰ ÌÈ¯ËÓ¯Ù‰, ˙¯„Ò‰ 

 ˙Ï·˜Ï È‚ÂÏÂ¯Â‡ËÓ‰ ˙Â¯È˘‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ È�Â˙�˙ÂÙ¯˘‰ Ò˜„�È‡ ‰�˘‰ ÏÎ Í˘Ó· ,
Â ˙ÂÁÙ‰ ÏÎÏ˙ÂÙ¯˘ ıÂ¯ÙÏ ˘ÓÓ Ï˘ ‰�ÎÒ ˙Ù˜˘� Ô‰·˘ ˙ÂÙÂ˜˙·, ÔÂÓÈÓ ¯Â˜Ó ˙ÚÈ·˜ 

‰Ê ˙Â¯È˘Ï81˙¯„Ò‰Â  ‰ ÍÈÏ‰˙Ï˙¯·Ú‰ Ú„ÈÓ‰ · ˙ÂÚÈ·˜˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ È„˜ÙÓ ÏÎÏ .
˜˜Â È‚ÂÏÂ¯Â‡ËÓ‰ ˙Â¯È˘‰ Â˜ÙÈÒ˘ Ì�ÈÁ È˙Â¯È˘ ÏÚ ÒÒ·˙‰Ï ‰ËÏÁ‰‰" ÏÚ ‡ÏÂ Ï

 ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÌÚ ˙·˘ÈÈ˙Ó ‰�È‡ Ï‡¯˘È ˙�È„Ó Ì˘· ˙ÈÏÓ¯ÂÙ ˙Â¯˘˜˙‰ ÔÂ‚¯‡Ï ·Èˆ�‰ Ï˘
¯Â·Èˆ‰ ÔÂÁËÈ·· È�ÂÈÁ ·ÈÎ¯ÓÎ ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ Ï˘ ÁÂ˙ÈÙÏÂ .È‡-‰ ˙¯·Ú‰ Ï˘ ‰¯„Ò‰

 ˙Â‡·Î‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ¯ÈÂÂ‡‰ ‚ÊÓ ÏÚ Ú„ÈÓ‰ÂÈ„˜ÙÓÏ‰Ú‚Ù Ô‰˙Â�ÎÂÓ· Ô˙ÂÎ¯ÚÈ‰·Â Ô Ï˘ 
˙ÂÙ¯˘Ï ˙Â‡·Î‰ ˙ÂÈÂ˘¯ .Â˙Ï·˜ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ‰È‰ ÈÂ‡¯˘ È�ÂÈÁÂ ·Â˘Á Ú„ÈÓ· ¯·Â„Ó . ˘È

�‰ Ï˘ Ï„ÁÓ ÍÎ· ˙Â‡¯ÏÊ‡„ ·Èˆ ,·¯-ÁÓÂ¯ ÔÂÚÓ˘ ¯ÒÙË . „¯˘Ó‰ ÏÚÂ ˙Â·Èˆ�‰ ÏÚ
 ÔÂÁËÈ·Ï‰˙¯·Ú‰Â ¯ÈÂÂ‡ ‚ÊÓ ÏÚ ˙ÂÚ„Â‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙ ˙‡ ˙ÂÙÈÁ„· ¯È„Ò‰Ï ÌÈ�ÙÔ 

˙Â‡·Î‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ÌÈ„˜ÙÓ‰ ÏÏÎÏ. 

 ¯ÈÚ‰Ï ÔÂÎ�Ï ‰‡Â¯ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ì‚ ÏÚ ˙ÂÚ„Â‰‰ ˙‡ ÂÏ·È˜˘ ÌÈÓ¯Â‚‰ ˙Ú·¯‡Ï
¯Ú ˙ÂÈ‰Ï Ì‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ¯ÈÂÂ‡‰ ‚ÊÓ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ÈÎ¯ÂˆÏ ¯˙ÂÈ· È�ÂÈÁ Ú„ÈÓ· ¯·Â„Ó˘ ÍÎÏ ÌÈ

˙Â‡·Î‰ È„˜ÙÓ ¯˙È Ï˘ Ì˙ÚÈ„ÈÏ Ì‚ Â¯È·Ú‰Ï ˘È ÈÎÂ ˙Â‡·Î‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ; Ì‰ÈÏÚ ‰È‰ ÔÎÏ
ÂÊ ‰„·ÂÚÏ ·Èˆ�‰ ·Ï ˙ÓÂ˘˙ ˙‡ ˙Â�Ù‰Ï ,Â˘Ú ‡Ï Ì‰˘ ¯·„. 

 

 סדרי כוננות כוחות הכיבוי בפועל ביו� השרפה

ררו ברכס הכרמל תנאי� מטאורולוגיי� חריגי�  ש2010נובמבר �בחודשי� אוקטובר, כאמור .1
בתקופה זו אירעו עשרות שרפות בשטחי� ; יחסית לתנאי� ששררו בחודשי� אלה בשני� עברו

 כיוו� . 83 ופעמי� רבות הועמדו מטוסי� בכוננות וא� הוזנקו לכיבוי השרפות שפרצו82פתוחי�

ביו� פרו! , דקס השרפות הפסיק השירות המטאורולוגי למסור את נתוני אינ�16.11.10שב
בבוקר של , ע� זאת. לא היו בידי הנציבות ערכי האינדקס התקפי� לאותו יו�, 2.12.10, השרפה

 אזהרה על סכנה לפרו! שרפות בי� הודעת,  הפי! השירות המטאורולוגי6:38בשעה , אותו יו�
ו בכל יו� אבל כמ, האזהרה נמסרה לארבעת הגורמי� במער& הכבאות. �17:00 ל10:00השעות 

למעט (היא לא הועברה לחדרי המבצעי� של רשויות הכבאות ולא למפקדי השירות שלה� , אחר
, נציג הנציבות בקר� לכיבוי אווירי, מפקד שירותי כבאות גליל מערבי, לטפסר אמיר לוי, כאמור

 ).אחד מארבעת הגורמי�

שמראי� כי , 84בדיעבדטפסר אמיר לוי הציג בתגובתו את הערכי� של אינדקס שרפות שחושבו 
על ". קיצוני "� אינדקס השרפות באזור הר הכרמל היה בעל ער& � 2.12.10 �ביו� פרו! השרפה 

__________________ 

ח לתקופה של שבעה " ש42,000 הייתה 2010עלות הפעלת ההסכ� ע� השירות המטאורולוגי בשנת   81
 .ח בממוצע לחודש" ש6,000�דהיינו כ, )לרבות עלויות פיתוח והכנה של המערכת(חודשי� 

 .יפהלפי נתוני� שנרשמו ביומני� מבצעיי� של רשות כבאות ח  82
 .לפי נתוני הקר# לכיבוי אווירי  83
על פי , 2011 חושב על ידי השירות המטאורולוגי בדיעבד בספטמבר 2.12.10�אינדקס שרפות ב  84

על בסיס הנתוני� שנרשמו ביו� השרפה בתחנת השירות המטאורולוגי , בקשתו של טפסר אמיר לוי
 .הנמצאת באוניברסיטת חיפה
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של נתוני האינדקס מחייב את רשויות הכבאות " קיצוני"ער& , ל"פי מדרגי הכוננות שהוגדרו בתו
של נוהל ' ח א את נספ85בכלל זה היה עליה� להפי!; "קיצוני"להימצא במצב של מדרג כוננות 

נתוני מזג , כ והאמצעי� לאותו היו�"נתוני הסד, בי� השאר, כוננות והפעלת כוחות שבו מצויני�
כ כ& שיוכל לתת "להעלות את הסד, )לנוהל כוננות'  נספח א�להל� (אוויר והנחיות נוספות לביצוע 

פשות לבטל חו, מענה ראשוני לשרפות שפורצות ביער ובחורש בקרבה ליישובי� כפריי�
להעמיד מטוסי כיבוי בכוננות ולהשתמש ; ק"לבדוק את מערכי הקשר ואת כשירות החפ, ואימוני�

 .בה� לצורכי תצפית לגילוי שרפות

 ˙Ú„Ï‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó, ¯„ÚÈ‰ ˙ÂÙ¯˘ ˙�ÎÒ ÏÚ ˙ÂÚ„Â‰ ˙Ï·˜Ï ÍÈÏ‰˙‰ Ï˘ ‰¯„Ò‰ 
˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ È„˜ÙÓÏ Ú„ÈÓ‰ ˙¯·Ú‰ È‡Â ˙ÂÙ¯˘ Ò˜„�È‡ È�Â˙� ˙Â·¯Ï ,¯‚ ‡Ï˘ ÍÎÏ Ì

 ˙ÂÏÂÚÙ‰ ¯˙È ÏÎ ˙ËÈ˜�ÏÂ ˙Â��ÂÎ‰ ‚¯„Ó ˙ÚÈ·˜Ï ‰ËÏÁ‰ ÍÓÂ˙ ÈÏÎ ÌÈ„˜ÙÓ‰ È„È· ‰È‰
˙Â��ÂÎ· Ì‰È˙ÂÁÂÎ ˙„ÓÚ‰ Í¯ÂˆÏ ,Â˙‰Ó ·ÈÈÁ˙ÓÎ"Ï . 

ÏÚÂÙ· , ‰ÙÈÁ ˙Â‡·Î È˙Â¯È˘ „˜ÙÓÏ ‰‡¯Â‰ Ô˙� ˙‡ ¯·‚˙ Ï˘ ˙Â¯Ó˘Ó‰‰˙Â˘¯· „ÂÚ -1 
 ÈÏÂÈ·2010‰Ù¯˘‰ ıÂ¯Ù ÌÂÈ· Ì‚ Û˜Â˙· ‰¯˙Â� ‡È‰Â  ;�· ıÂ¯Ù Ì¯Ë ÌÈÓÈ ¯ÙÒÓ ÍÎÏ ÛÒÂ

ÌÈ‡·Î Ï˘ ˙Â˘ÙÂÁ ÏËÈ· ‡Â‰ ‰Ù¯˘‰ . ıÈÙ‰ ‡Ï ‡Â‰ ‰Ê ÌÂÈ· ˙‡Ê ÌÚ‡ ÁÙÒ� ˙‡ '
˙Â��ÂÎ Ï‰Â�Ï , ÍÎÏ „ÂÚÈ˙ ÔÈ‡Â ‰Ù¯˘‰ ıÂ¯Ù ¯Á‡Ï „ÈÓ ˜¯ ÌÈ�ÂÓÈ‡‰ ˙‡ ÏËÈ· ‡Â‰

ÙÁ‰ ˙Â¯È˘ÎÂ ¯˘˜‰ ÈÎ¯ÚÓ Â˜„·�˘"˙Â˘¯‰ Ï˘ ˜ . 

 ‰¯„Á ˙Â‡·Î È˙Â¯È˘ „˜ÙÓÏ ¯˘‡·- ‡Ï ‡Â‰˘ ‰ÏÚ  ÈÙ ÏÚ ˙Â·ÈÈÁ˙Ó‰ ˙ÂÏÂÚÙ· Ë˜�
Â˙‰"˙˘¯„�‰ ˙Â��ÂÎ‰ ˙Ó¯· Â„ÓÚÈ ÂÈ˙ÂÁÂÎ˘ È„Î· Ï. 

2 . ‰ Ù È Á  ˙ Â ‡ · Î  È ˙ Â ¯ È ˘  „ ˜ Ù Ó  ˙ · Â ‚ ציי� באשר לקביעת מדרגי כוננות  :˙
אינ� קובעות מדרגי כוננות לרשויות הכבאות זולת "פקודות הקבע ".... כי ,  בתגובתוטפסר רגב

אינ� ] ל"הכוונה לתו [2005ג� הוראות " הוא הוסי� ש".דרישה לכמות מינימאלית של כבאי�
 ". כוננות קי!�קובעות מדרגי כוננות זולת 

3. ‰ ¯ „ Á  ˙ Â ‡ · Î  È ˙ Â ¯ È ˘  „ ˜ Ù Ó  ˙ · Â ‚  טפסר יששכר תוהמי ציי� בתגובתו :˙
 �ˆÂ‡·Î‰ È˙Â¯È˘ ˙Â·È˙, עובר לשרפה, על פי המקובל בשירותי הכבאות"כי , 2011מספטמבר 

] רק[זאת .  מודיעה לרשויות הכיבוי המקומיות על העלאת הכוננותהיא שהייתה] ההדגשה במקור[
ההדגשה  [·Â‡·Î‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ÏÎ˙. 'כוננות מטוסי�'באמצעות הודעות ביפר בדבר קיומה של 

, הייתה בעצ�] מטוסי�[היה מקובל וידוע כי הודעה מטע� הנציבות על העמדת כוננות ] במקור
לא התקבלה הודעה כאמור ולא יצאה כל הודעת ביו� השרפה . סימ� לצור& בכוננות מוגברת
מפקדי שירות מקומי לא החליטו מעול� על "כמו כ� הוא ציי� כי ". נציבות בדבר הגברת הכוננות

הסיבה לכ& היא שהנחיות השירות המטאורולוגי אינ� ". ולא יכלו להחליט על כ&, קביעת כוננות
 .תנשלחות ישירות לתחנות הכבאות המקומיות אלא לנציבו

4. È Â Ï  ¯ È Ó ‡  ¯ Ò Ù Ë  ˙ · Â ‚ היות וכידוע שביו� אירוע "כי , טפסר לוי טע� בתגובתו: ˙
הוכרזה רמת כוננות וכ� כאשר /ומכיוו� שכ& לא נקבעה] אינדקס שרפות[השרפה לא היה אינדקס 

, Â��ÂÎ· ÌÈÒÂËÓ ˙„ÓÚ‰· Í¯Âˆ ‰È‰ ‡Ï .˜˜ ‚Èˆ� ÏÂÓ ·ˆÓ‰ ˙Î¯Ú‰·"Ï˙, ללא אינדיקציה לרוח
˙Ú„ ÏÂ˜È˘ ÈÙÏÂ˙Â��ÂÎ „ÈÓÚ‰Ï È˙ËÏÁ‰ È , ‡ÏÂ ÌÈ�ÂÎÈÒ ˙�Ë˜‰ ¯„‚· ‰˙ÈÈ‰˘ ‰ËÏÁ‰

 ‰�ÎÒ‰ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰]מותיר את ההחלטה , היעדר האינדקס ככלי תומ&]. ההדגשה במקור
__________________ 

מפקדי תחנות משנה וחדר מבצעי� של רשות ,  היתר למפקדי משמרותבי' יש להפי� את נספח א  85
 .ג ומשטרת ישראל"רט, ל"הכבאות וכ לקק
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כלי /ל על סמ& ניסיו� מצטבר ותחושות ללא שו� כלי ניהולי"לשיקול הדעת שלי ושל נציג קק
 ".מסייע אחר

 ·Èˆ�Ï ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙¯Ú‰ Ú„ÈÓ‰ ˙Ï·˜Ï ÍÈÏ‰˙‰ Ï˘ ‰¯„Ò‰ È‡ ¯·„·
È‚ÂÏÂ¯Â‡ËÓ‰ , ÏÚ ÌÈ‡¯Á‡ ¯˘‡ ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ È„˜ÙÓÓ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙‡ ‰¯ÈÒÓ ‰�È‡

Ì‰È˙ÂÁÂÎ ˙Â�ÎÂÓ ; ˙Ú„Ï ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏÚ ‰Ê ÏÏÎ·Â ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ È„˜ÙÓ 
 ‰¯„ÁÂ ‰ÙÈÁ Ï˘ ˙Â¯È˘‰ È„˜ÙÓÏ- ˙Ù˜˘� Ì‰Ï ˙Â¯ÚÈ ÈÁË˘ ÌÈ‡ˆÓ� Ì˙ÂÈ¯Á‡ ÌÂÁ˙· 

¯˘ ˙�ÎÒ ˙ÂÙ „ÂÓÚÏ ‰È‰ Ï˘ ˙Â��ÂÎ‰ ˙ÚÈ·˜ÏÂ Ì˙ÂÎ¯ÚÈ‰Ï ÈËÈ¯˜Â ÈÒÈÒ· È‡�˙˘ ÍÎ ÏÚ
Ì‰È˙ÂÁÂÎ, ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú·Â ‰¯‚˘ ˙Ú· , ‚ÊÓ È‡�˙ ÔÈ‚· ˙ÂÙ¯˘ È�ÂÎÈÒ ÏÚ ˙ÂÚ¯˙‰ ˙Ï·˜ ‡Â‰

 ¯ÈÂÂ‡-˙ÂÙ¯˘ Ò˜„�È‡ È�Â˙� ˙‡ „ÂÁÈÈ·Â  ˙Â¯È·Ò‰ ˙‡ ‡Ë·Ó˘ ‰ËÏÁ‰ ÍÓÂ˙ ÈÏÎ ‡Â‰˘ 
Ô˙ÂË˘Ù˙‰Â ˙ÂÙ¯˘ ıÂ¯ÙÏ .ÔÎÏÌ‰ÈÏÚ ‰È‰  ÔÙÂ‡· ‰Ï‡ ÌÈ�Â˙� ˙Ï·˜Ï ·Èˆ�Ï ‰ÈÈ�Ù ÌÂÊÈÏ 

· ÚÂ·˜"˙ÂÙ¯˘‰ ˙�ÂÚ " Ô˙�ÎÒ ÏÚ ˙Â‡¯˙‰‰ ÁÎÂ�Ï ˙‡Ê ˘Â¯„Ï Ì‰ÈÏÚ ‰È‰ „ÁÂÈÓ·Â
‰Ù¯˘‰ ÚÂ¯È‡ È�ÙÏ˘ ÌÈ˘„ÂÁ· Ô˙ˆÈ¯Ù ˙Â¯È„˙Â . 

 ÔÈÈ�Ú· ·‚¯ ¯ÒÙË ˙�ÚËÏ ¯˘‡·¯„ÚÈ‰Â˙‰˘ ÍÎÏÂ Ú·˜‰ ˙Â„Â˜Ù· ˙Â��ÂÎ È‚¯„Ó " Ï Â�È‡
 Ú·Â˜" ˙ÏÂÊ ˙Â��ÂÎ È‚¯„Ó-ıÈ˜ ˙Â��ÂÎ " , ˙„Â˜Ù ÈÙ ÏÚ ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˘È‚„Ó

Â˙·˘ ıÈ˜‰ ˙�ÂÚÏ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰"˙ÂÙ¯˘‰ ˙�ÂÚÏ ‡È‰ ‰Ù˜Â˙˘ ‰„Â˜Ù· ¯·Â„Ó Ï , ¯ÂÓ‡Î˘
· ˙ÓÈÈ˙ÒÓ"ÂÈ˙Ò· ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó ÌÈÓ˘‚/Û¯ÂÁ " È˘„ÂÁÏ ˜¯Â Í‡ ˙ÈË�ÂÂÏ¯ ‰�È‡ ‡È‰ ÈÎÂ

ıÈ˜‰ .Ï ¯˘‡·Â¯„ÚÈ‰„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ú·˜‰ ˙Â„Â˜Ù· ˙Â��ÂÎ È‚¯„Ó  ˙‡ ˘È‚„Ó ‰�È
Â˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ÚÈÓË‰Ï ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ È„˜ÙÓ Ï˘ Ì˙·ÂÁ" Ì‰Ï˘ Ú·˜‰ ˙Â„Â˜Ù· Ô‰ Ï

Ì˙ÂÏÈÚÙ ˙¯‚˘· Ô‰Â , Ì‰È˙ÂÁÂÎ ˙„ÓÚ‰Ï ¯˘‡· ˙Â‡¯Â‰‰ ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ Ì‰ÈÏÚ ‰Ê ÏÏÎ·Â
Â˙· ÂÚ·˜�˘ ˙Â��ÂÎ‰ È‚¯„ÓÏ Ì‡˙‰· ˙Â��ÂÎ·"Ï. 

 

 הצבה של תצפיתני��אי

תצפיות "ג להפעיל " על רט,י במדרג כוננות גבוה וקיצונינוהל כוננות והפעלת כוחות קובע כ
אלא מקבלת את השירות בעצמה הנציבות אינה מציבה תצפיתני� ,  כלומר;"ניידות בתנאי השטח

מאחד באפריל  �כפי שהגדירה אותה ציבה תצפיתני� רק בעונת השרפות הג " רטהועלה כי .ג"מרט
תריעו על סכנה לפרו! הג� א� תחזיות מזג אוויר , לאחר מכ�לא ו �  באוקטובר בכל שנה31ועד 

 .שרפות

) לא כל שכ� הנציבות(שירותי הכבאות "הוא ציי� כי , טפסר שמעו� רומח�רב, בתגובת הנציב דאז
א& , ל החזיקה בעבר מער& תצפיתני�"קק. אינ� מחזיקי� ומעול� לא החזיקו מער& תצפיתני�

א& לשירותי , ני� מעסיקה תצפיתני� מטעמהרשות הטבע והג. צמצמה את פעילותו משיקוליה
 ".הכיבוי אי� כל מעמד לדרוש ממנה הצבת התצפיתני� ביו� זה או אחר

˙Â·Èˆ�‰ ÏÚ ‰È‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,·Èˆ�‰ ‰˘‡¯·Â , ÏÚ „ÂÓÚÏÍ¯Âˆ‰ Ï·˜Ï 
ÌÈ�˙ÈÙˆ˙ Ï˘ ˙Â¯È˘ ,Â˙‰ Ú·Â˜˘ ÈÙÎ"Ï , Ì‰·˘ ÌÈÓÈ· „ÂÁÈÈ·Â ‰�˘‰ ˙Â�ÂÚ ÏÎ Í˘Ó·

 ˙ÂÚ¯˙‰ ˘È˙ÂÙ¯˘ ˙�ÎÒ ÏÚ , Â�ÂÓÈÓ ˙Â·¯Ï ˙Â¯È˘‰ ˙¯„Ò‰Ï ÏÂÚÙÏÂ- Ì‡  ·Èˆ˜˙Ó
 Ì‡Â ˙Â·Èˆ�‰ÌÈ¯Á‡ ˙Â¯Â˜ÓÓ. 
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 השתתפות מפקדי השירות בכנס שיווקי ביו� פרו� השרפה

·¯„ÚÈ‰·Â ˙ÂÙ¯˘ ˙�ÎÒ ÏÚ ˙ÂÚ¯˙‰ ¯„ÚÈ‰· ˙ÂÙ¯˘ Ò˜„�È‡ È�Â˙� -2.12.10 ÂÈ‰ ‡Ï 
‡‰ ‚ÊÓ È‡�˙Ï Í¯Âˆ‰ È„ ÌÈ¯Ú ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ È„˜ÙÓ ˙�ÎÒÏÂ ÌÂÈ‰ Â˙Â‡· Â¯¯˘˘ ¯ÈÂÂ

Ì�È‚· ˙ÂÙ¯˘‰ ; È„˜ÙÓ ÏÎ ËÚÓÎ Â‰˘ ÌÂÈ‰ Â˙Â‡·˘ ÍÎ· Ì‚ ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‡· ¯·„‰
ı¯‡‰ ÊÎ¯Ó· ÌÈÈ˜˙‰˘ È˜ÂÂÈ˘ Ò�Î· ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ , Ì‰·Â- ¯˘‡ ˙Â¯È˘‰ È„˜ÙÓ Ì‚ 

˙ÂÙ¯˘ ˙�ÎÒ Ì‰Ï ‰Ù˜˘�˘ ˙Â¯ÚÈ ÈÁË˘ ÌÈ‡ˆÓ� Ì˙ÂÈ¯Á‡ ÌÂÁ˙·˘ ÌÈ¯ÂÊ‡· ; ¯˙È‰ ÔÈ·
„˜ÙÓ· ¯·Â„Ó‰ÙÈÁ ˙Â‡·Î È˙Â¯È˘  ,·‚¯ ‰È¯‡ ¯ÒÙË ,Â¯È˘ „˜ÙÓ·Â‰¯„Á ˙Â‡·Î È˙ ,

ÈÓ‰Â˙ ¯Î˘˘È ¯ÒÙË . Ì‰È˙ÂÁÂÎ ÏÚ „Â˜ÈÙ‰ ˙‡ ÂÏËÈÈ Ì‰ ‰Ù¯˘ ıÂ¯Ù ÌÚ˘ ‰È‰ ·Â˘Á
Ì‰È˙ÂÓÈ˘Ó ÏÚÂ ,¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ Ì„˜ÂÓ , Â��Î˙ÈÂ Á˙Ù˙‰Ï ÌÈÈÂ˘Ú˘ ÌÈ�ÂÎÈÒ‰ ˙‡ Â¯˙‡È

Úˆ·Ï ˘È˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ . 

 ‰˙ÂÈ‰Â ‰Ù¯˘‰ ıÂ¯Ù ÏÚ ‰Ú„Â‰‰ ‰Ú˘· ·‚¯ ‰È¯‡ ¯ÒÙËÏ ‰¯ÒÓ� ‰Ï„Â‚· ‰‚È¯Á11:30 ,
Ò�Î· ‰‰˘ ‡Â‰˘ ˙Ú· ; ‰Ú˘‰ ˙Â·È·Ò· ÚÂ¯È‡‰ ˙¯ÈÊÏ ÚÈ‚‰Â „ÈÈÓ Ò�Î‰ ˙‡ ·ÊÚ ‡Â‰

13:00 ;ÈÓ‰Â˙ ¯Î˘˘È ¯ÒÙË , ‰Ú˘· ˜¯ ÚÂ¯È‡‰ ˙¯ÈÊ Ï‡ ÚÈ‚‰15:45 , ¯·Î˘ Û‡ ÏÚ
 ‰Ú˘·14:00Â˙ÂÈ¯Á‡·˘ ÌÈ¯ÂÊ‡Ï ‰Ë˘Ù˙‰ ‰Ù¯˘‰ Í¯Ú· . 

יוצא הרבה לפעילויות ולישיבות " הוא כי, 2011י� בתגובתו מספטמבר טפסר יששכר תוהמי צי
אול� אי� באמור כדי לגרוע מהכוננות היומיומית . שאינ� בתחו� איגוד ערי� לכבאות חדרה

 שעות ביממה בעלי תפקידי� בכל 24בתחנות נמצאי� . והמוכנות של תחנות שירות כבאות חדרה
זהו טיבו של ארגו� . ההדרגי� שביכולת� לבצע את המשימות העומדות בפני שירות כבאות חדר

ת של כל שרשרת מדיאשר אינו תלוי לש� תפקודו בזמינותה בת, היררכי דוגמת שירותי הכבאות
באות� שעות . נמצא תמיד קצי� הממלא את מקומו הפיקודי עד שובו, בהיעדרו של מפקד. הפיקוד

 מפקד אשר היה בתחנה ובהוראת, מי שהיה הקצי� הבכיר הוא סגנו של מפקד השירות חדרה
השירות שלח לשטח השרפה את קצי� המבצעי� של השירות על מנת שיבדוק מה סיכוי התפשטות 

כאמור , ע� קבלת הדיווח שהשרפה עלולה להתפשט. 'חדרה'השרפה אל תא השטח שבאחריות 
 ". יצאו מפקד השירות וסגנו אל השטח

¯È‡‰ ˙¯ÈÊÏ Â˙Ú‚‰· ÈÂ‰È˘‰ ÈÎ ÈÓ‰Â˙ ¯ÒÙËÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰ÏÂÚ Â�È‡ ÚÂ
 ‰„·ÂÚ‰ ÌÚÂ Â˙ÂÈ¯Á‡·˘ ÁË˘Ï ˘‡‰ ˙˘ÈÏ‚Ï ÈÂÙˆ ÔÂÎÈÒ ‰È‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ÌÚ „Á‡ ‰�˜·

 ÌÈ¯ÂË‡˜È„�È‡ ÂÏ ÂÈ‰ ‰Ù¯˘‰ ıÂ¯Ù ÌÚ ¯·Î˘)ÌÈ�ÂÂÁÓ (Ï‰˙ÂË˘Ù˙‰ : ‰Ú˘·12:20 
 ˙‡Â ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È· ˙‡ ˙Â�ÙÏ ‰¯Ë˘Ó‰Ó ‰ÙÈÁ ˙Â‡·Î ˙Â˘¯ Ï˘ ÌÈÚˆ·Ó‰ ÔÈˆ˜ ˘˜È·

Ô¯Â‡ ˙È· ıÂ·È˜ ; ‰Ú˘·13:04  ‰ÙÈÁ ˙Â‡·Î ˙Â˘¯ Ï˘ ÌÈÚˆ·Ó‰ ÔÈˆ˜ ¯ÊÂÚ ˘˜È·
ÏÓ¯Î‰ ˙Â¯ÚÈ ÔÂÏÓ ˙‡ ÔÎÂ ‰ÙÈÁ ˙ËÈÒ¯·È�Â‡ ˙‡ ˙Â�ÙÏ ‰¯Ë˘Ó‰Ó; ÌÈ·Â˘ÈÈ ÈÂ�ÈÙ 

˙ÂÙ¯˘ ÈÚÂ¯È‡ ˙Ú· ÔÙÂ„ ˙‡ˆÂÈÂ ‰‚È¯Á ‰ÏÂÚÙ ‡Â‰ ¯‰ÂÒ ˙È· „ÂÁÈÈ·Â ÌÈ�˜˙ÓÂ , Ì‚ ‰Ó
‡·Î ˙Â˘¯ Ï˘ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÁË˘· ÌÈ�ÎÂ˘ ÏÓ¯Î‰ ˙Â¯ÚÈ ÔÂÏÓÂ Ô¯Â‡ ˙È· ıÂ·È˜˘‰¯„Á ˙Â ;

ÔÎ ÂÓÎ , ‰Ú˘·13:00 Ì‰Ï˘ ÌÈÚˆ·Ó‰ ¯„ÁÏ ‰¯„Á ˙Â‡·Î ˙Â˘¯ Ï˘ ÈÂ·ÈÎ ˙ÂÁÂÎ ÂÁÂÂÈ„ 
ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È·Ï ÍÂÓÒ ÚÂ¯È‡‰ ˙¯ÈÊÏ ÂÚÈ‚‰ Ì‰ ÈÎ , ˙ÂÚ˘‰ ÔÈ·Â11:30Ï -13:30 ÂÓÈÈ˜ 

 ˙ÂÁÂÎ ¯Â·‚˙· Í¯ÂˆÏÂ ˘‡‰ ·ˆÓÏ Ú‚Â�· ÔÂÙÏË ˙ÂÁÈ˘ ÈÓ‰Â˙ ¯ÒÙËÂ ·‚¯ ¯ÒÙË Ì‰È�È·
 ÒÂÈ‚·Â ÁË˘· ÈÂ·ÈÎ‰ÚÂÈÒÏ ‰¯„Á ˙ÂÁÂÎ .ÚÂ¯È‡‰ Û˜È‰·Â ·ˆÓ‰ ˙¯ÓÂÁ· ·˘Á˙‰· , ÈÂ‡¯

ÂÈ˙ÂÁÂÎ ÏÚ „Â˜ÈÙ ÏÂËÈÏ ˙�Ó ÏÚ ‰Ù¯˘‰ ÌÂ˜ÓÏ Â˙Ú‚‰ ˙‡ ÌÈ„˜È ÈÓ‰Â˙ ¯ÒÙË˘ ‰È‰ .
‰˘Ú ‡Ï ‡Â‰˘ ¯·„. 
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ליקויי� בהפעלת הקר� לכיבוי אווירי וחוסרי� בחומרי� מעכבי בעירה
86

 

1. Ô ¯ ˜ ‰  ˙ Â ‡ ˆ Â ‰  Ô Â Ó È Ó: חלקה של הנציבות ב �מימו �נעשה ) 60%(הוצאות הקר
, ל את חלקו במימו� ההוצאות"נמצא כי משרד הפני� העביר לקק; 87מתקציב משרד הפני�

ל לבצע מימו� ביניי� של "עקב כ& נאלצה קק. חודשי� רבי� לאחר שהיא כבר שילמה לספקי�
שרד ל כמה פעמי� לנציבות ולמ" פנו הקר� וקק2010בשנת . פעילות הקר� בעבור צרכי� לאומיי�

 2010ל כתב לחשב משרד הפני� ביוני "נציג קק, למשל; הפני� בבקשה להסדיר את התשלומי�
2010טר� העברת אלינו את ההתחייבות החשבית הנדרשת לחלקה של הנציבות בתקציב : "כלהל�

לא נוכל להמשי& , במצב שנוצר... לידיעת& אי העברת ההתחייבות משתקת את הפעלת הקר�... 
נוצלה כבר כל כמות החומרי� של מעכבי בעירה "עוד הוא ציי� כי ...". וסי הכיבויולהפעיל את מט

 ".שעמדה לרשותנו ולא נית� להוציא במצב הדברי� הזמנה לחומר זה החיוני לכיבוי

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˜˜Ï ÌÈ�Ù‰ „¯˘ÓÓ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ˙¯·Ú‰ ÍÈÏ‰" ‰È‰ ‡Ï Ï
ÔÈ˜˙ ,�È· ÔÂÓÈÓ ÍÈ¯ˆ‰ ÔÎÏÂ ·¯ ÔÓÊ Í¯‡ ‡Â‰˜˜ Ï˘ ÌÈÈ"Ï ,È�ÂËÏ˘ ÛÂ‚ ‰�È‡˘ . ‰Ê ¯·„

˜˜ ÏÚ „È·Î‰" ˙ÈÚˆ·Ó‰ ‰ÏÚÙ‰Ï Ú‚Â�· Ô¯˜‰ ˙ÂËÏÁ‰ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï È„Î Â· ‰È‰Â Ï
È¯ÈÂÂ‡ ÈÂ·ÈÎ‰ Ï˘ ˙ÈÏÓÈËÙÂ‡‰ . ÔÂ�·Ï ˙ÓÁÏÓ· ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ ÏÚ ÁÂ„· ¯·Î ÈÎ ÔÈÂˆÈ

·Èˆ˜˙ ˙ÂÈÚ· Ï˘· ‰˜ÒÙÂ‰ È¯ÈÂÂ‡‰ ÈÂ·ÈÎ‰ ˙ÏÚÙ‰ ÈÎ ‰ÏÚ ‰ÈÈ�˘‰88 .ÈÈ‰ ÂÊ ‰„·ÂÚ ‰˙
˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜Ó ¯Â·Ú ‰¯‰Ê‡ ˙Â‡ ˘Ó˘Ï ‰ÎÈ¯ˆ ,Ê‡„ ·Èˆ�‰ Ì˘‡¯·Â , ˙ÂÏ‰�‰ ¯Â·Ú ÔÎÂ

¯ˆÂ‡‰Â ÌÈ�Ù‰ È„¯˘Ó ,·Âˆ˜˙ ˙¯„Ò‰Ï ÏÂÚÙÏ Ì‰ÈÏÚ ‰È‰ÂÔ Ï˘ ÈÂ‡¯‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÈÂ·ÈÎ‰ 
È¯ÈÂÂ‡‰. 

2. ‰ ¯ È Ú ·  È · Î Ú Ó  Ì È ¯ Ó Â Á  È ‡ Ï Ó  ˘ Â Î ¯ Ï  ‡ Ï  Ô ¯ ˜ ‰  ˙ Ë Ï Á בביקורת : ‰
.  של חומרי� מעכבי בעירהחירו�י שוט� ומלאי עלה כי הקר� לא הקפידה לשמור על רמות מלא

הסיבה . הקר� לא רכשה מלאי חדש,  נוצל מלאי החומרי� כמעט במלואו2010א� שבמהל& שנת 
סיבה נוספת לכ& . בגי� הוצאות הקר�ל "לכ& הייתה עיכוב בהעברת חלקו של משרד הפני� לקק

נה נמוכה ולכ� היא העדיפה הייתה הערכת הקר� כי הסבירות לפרו! שרפות בעונה זו של הש
 לרכישת החומרי� מעכבי הבעירה בהנחה שהמחיר יהיה זול 89להמתי� עד שיבוצע מכרז חדש

ולאחר , בעניי� זה יצוי� כי בשעות הראשונות לפרו! השרפה נעשה שימוש בכל יתרת המלאי. יותר
 .מכ� נעשה שימוש בחומרי� שהובאו ממדינות זרות

העלו מפע� לפע� לפני הנהלת , ל בקר�"וכ� נציג קק, שה הנציבוברא, הנציבות השותפה לקר�
, למשל. משרד הפני� ולפני משרד האוצר את מצוקת הקר� וא� התריעו שמלאי החומרי� אוזל

נוצלה כבר כל כמות : "... 2010ביוני , ל התריע בעניי� זה לפני חשב משרד הפני�"נציג קק
א נית� להוציא במצב הדברי� הזמנה לחומר זה החומרי� של מעכבי בעירה שעמדה לרשותנו ול

__________________ 

אחריות " בשער שישי בפרק על ,בדגש על אחריות השרי�, ראו הרחבה בעניי� הקר� לכיבוי אווירי  86
 ".גורמי הממשלה ושריה

 .ח לשנה" מיליו� ש�3.5 עומד על כשנתי של השתתפות משרד הפני� בתקציב הקר��הממוצע הרב  87
היערכות העור� שירותי הכבאות וההצלה לעתות חירו� ותפקוד� בעת "בעניי� זה ראו בדוח על   88

 .160' עמ, "המלחמה
 פרסמו המשרד לביטחו� הפני� והנציבות מכרז לקבלת הצעות לאספקת חומרי� מעכבי �31.10.11ב  89

עבור שירותי הכבאות , יער וחורש באמצעות מטוסי� קלי�בעירה וקצ� לכיבוי מהאוויר של שרפות 
 על �21.2.12ועדת המכרזי� החליטה ב. �26.1.12המועד האחרו� לקבלת הצעות נקבע ל. וההצלה

טווח והאחרת לאספקת �האחת לאספקת חומרי� מעכבי בעירה ארוכי, זכיית� של שתי חברות במכרז
 .ל' וג�קצ



 כשלי� ומסקנות,  מחדלי�
 2010 דצמבר 
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 אל אג� 2010כתב ביולי , חבר בקר� מטע� הנציבותה, ג� טפסר אמיר לוי". החיוני לכיבוי
בעקבות , ואמנ�...". מזה כחודש שאי� חומר מעכב בעירה באר!: "התקציבי� שבמשרד האוצר

 וכ� נת� הרשאה 2010ציב ח בתק" מיליו� ש�3הפניות הגדיל משרד האוצר את תקציב הקר� ב
 .ח" מיליו� ש3.5 בסכו� של 2011להתחייב על חשבו� שנת 

 ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó È‚Èˆ�ÏÂ ˙Â·Èˆ�‰ È‚Èˆ�Ï „ÂÁÈÈ·Â Ô¯˜· ÌÈ¯·ÁÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÂÙ˙˙˘‰˘ ·Ô¯˜‰ È�ÂÈ„ , ÈÎ È·ÎÚÓ ÌÈ¯ÓÂÁ‰ Ï˘ È‡ÏÓ‰ ˙Ó¯˘ „ÈÙ˜‰Ï ‰˙ÈÈ‰ Ì˙·ÂÁ

Î ‰Ú·˜ ‡È‰˘ ÂÊÓ ‰˙ÂÁÙ ‡‰˙ ‡Ï ‰¯ÈÚ·‰ ˙˘¯„�‰ ˙È¯ÚÊÓ‰ ÌÂ¯ÈÁ È‡ÏÓ ˙Ó¯- 200 
ÔÂË ;˘ Ô‡ÎÓ‰Ï‡ ÌÈ¯ÓÂÁ ˘Î¯Ï Ê¯ÎÓ‰ ÚˆÂ·È˘ „Ú ÔÈ˙Ó‰Ï Ì˙ËÏÁ‰· Â‚˘ Ì‰ ; Ì‚

ÍÎÏ ˙ÈÏÎÏÎ ‰˜„ˆ‰ ‰˙ÈÈ‰ ÂÏÈ‡ , ÏÂÚÙÏ Ô¯˜‰ ÏÚ ‰È‰Ï ÌÈ‡ÏÓ‰ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï ÈÂÁÈ„ ‡Ï
 ÌÂÈÒ ¯Á‡Ï Ì‚ Í˘ÓÈÈ ˙ÂÙ¯˘‰ Ï‚˘ ÔÂÎÈÒ‰ ˙‡ ÔÂ·˘Á· ‡È·‰ÏÂ ˙È�˜˙‰ Ì˙Ó¯Ï" ˙�ÂÚ

Ù¯˘‰˙Â" , ˙�˘· ‰È‰ ÔÎ‡˘ ÈÙÎ2010 , ÚÏ˜È˙ Ï‡¯˘È ˙�È„Ó˘ ÍÎÏ ‡È·‰Ï ‡ÏÂ- ÂÏÂ 
È�ÓÊ˙ ,·ˆÓÏ Â·˘  ‰Ï ÔÈ‡ È‡ÏÓ Ï˘ ÔÈÓÊ‰¯Ú· È·ÎÚÓ ÌÈ¯ÓÂÁ . 

3.  È Â · È Î ‰  Í ¯ Ú Ó  ˙ ¯ „ Ò ‰ Ï  Ì È � Ù ‰  „ ¯ ˘ Ó  ˙ Ï ‰ � ‰  ˙ Â È ¯ Á ‡
È ¯ È Â Â ‡ ‰90: ˙·Á¯ ‰Ù¯˘ ˙Ú· ÈÁ¯Î‰ ÈÓÂ‡Ï ÈÚˆ·Ó ÈÏÎ ‡Â‰ È¯ÈÂÂ‡‰ ÈÂ·ÈÎ‰ Í¯ÚÓ 

Û˜È‰ .·È˘Á‰ ÁÎÂ� ˙‡ ‰ÈÏÚ Ï·˜Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ÏÚ ‰È‰ Ô¯˜‰ Ï˘ ‰�È˜˙ ˙ÂÏÈÚÙ Ï˘ ˙Â
Ô¯˜‰ ˙ÏÚÙ‰Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ ,‰Ó˘· ÏÚÙÈ˘ ¯Á‡ Ì¯Â‚ ˙ÂÚˆÓ‡· Ì‡Â ‰ÓˆÚ· Ì‡ . ÏÚÂÙ·

È¯ÈÂÂ‡‰ ÈÂ·ÈÎ‰ ˙ÏÚÙ‰Ï ‰˙ÂÈ¯Á‡Ó ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰¯Ú�˙‰ ,ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú·Â ‰¯‚˘ ˙Ú· , ‰¯È·Ú‰Â
È¯ÈÂÂ‡ ÈÂ·ÈÎÏ Ô¯˜‰ È„ÈÏ ÂÊ ˙ÂÈ¯Á‡ .„ÂÚÂ ˙‡Ê ,‰Ï˘ÓÓ‰ ,ÚˆÓ‡·ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ˙Â , ‡Ï Ì‚

‰·Âˆ˜˙Â ‰ÏÂ‰È� ÔÙÂ‡ ˙‡ ‰¯È„Ò‰ ‡ÏÂ Ô¯˜‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ È‡¯Á‡‰ Ì¯Â‚‰ ˙‡ ‰Ú·˜ . 

ÌÈ�Ù‰ ¯˘ Ï˘ ˙Ó„Â˜‰ Â˙�Â‰Î ˙ÙÂ˜˙·˘ ‰„·ÂÚ‰ Ú˜¯ ÏÚ „ÁÂÈÓ· ËÏÂ· ¯·„‰ , ¯Ó
È˘È Â‰ÈÏ‡ , ˙�˘·2002 , È˜ÂÒÓ ˙ÏÚÙ‰ ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰Ï „‚�˙‰ ‡Â‰

Ú ÂÏÚÙ˘ ¯ÈÂÂ‡‰ ÏÈÁ Ï˘ ¯ÂÚÒÈ‰¯ÚÈ ˙ÂÙ¯˘ ÈÂ·ÈÎ· Ê‡ „ , ‰Ê „È˜Ù˙Ï ‰�Ó˙‰ Ê‡Ó ÌÏÂ‡
˙È�˘· , ÏÈ¯Ù‡·2009 , È¯ÈÂÂ‡‰ ÈÂ·ÈÎ‰ Ï˘ ˙Â�ÎÂÓ‰ ˙„ÈÓ ÏÚ „ÓÚ ‡ÏÂ ÍÎ· ˜ÒÚ ‡Ï ‡Â‰

Â„ÂÚÈÈ ˙‡ ‡ÏÓÈ ‰Ê˘ È„Î. 

‰ÈÈ�˘‰ ÔÂ�·Ï ˙ÓÁÏÓ ÈÁ˜Ï Â˘‚„ÂÈ „ÁÂÈÓ· ,ÔÂËÏ˘‰ ÈÓ¯Â‚ ˙‡ Â·ÈÈÁ˘ , ˙‡ „ÂÁÈÈ·Â
¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ,¯Á‡· ˙‡˘Ï˙È˙Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂÈ- ¯Ù˘ÏÂ Ì‰Ï ‰�˙È�˘ ˙È�ÂËÏ˘

Û˜È‰ ˙Â·Á¯ ˙ÂÙ¯˘ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï ‰�È„Ó‰ Ï˘ ‰˙ÏÂÎÈ ˙‡ , ÁÂ˙ÈÙ ˙ÂÚˆÓ‡· ¯˙È‰ ÔÈ·
˙È˙ÂÚÓ˘Ó È¯ÈÂÂ‡ ÈÂ·ÈÎ ˙ÏÂÎÈ ; Ï˘Î ÂÏ˘Î ÍÎ·Â Ì˙Â·ÈÂÁÓ· Â„ÓÚ ‡Ï ‰Ï‡ ÔÂËÏ˘ ÈÓ¯Â‚

È˙ÂÚÓ˘Ó. 

 

  קיו� תרגילי� ואימוני�אי

להטמיע בה� את ,  את כוחות הכיבוי במטרה להכשיר�במסגרת בניי� הכוח נדרש לאמ� ולתרגל
חשיבות יתרה יש . השטח והסיכוני� הצפויי�, שיטות הלחימה באש ולהכיר לה� את האמצעי�

ובייחוד כשמדובר , לתרגול של שרשרת הפיקוד ושל בעלי התפקידי� השוני� ברשות הכבאות
י� נוספי� האחראי� לטיפול בתרגילי� משותפי� שבה� משתתפי� כמה רשויות כבאות וארגונ

__________________ 

 ".אחריות גורמי הממשלה ושריה "� 6ד הפני� בשער ראו הרחבה בעניי� מעורבות משר  90
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צפוי שתרגילי� כאלה יחשפו . ל ורשויות מקומיות"קק, ג"רט, ל"צה, בשרפות כמו המשטרה
 .ליקויי� במוכנות של הכוחות ויאתרו את התחומי� שיש לשי� עליה� דגש באימוני�

ל משרד הפני� "במכתב אל מנכ, טפסר שמעו� רומח�רב,  פנה הנציב דאז2002עוד בספטמבר 
קיו� אימוני� �אי: בי� היתר, ובה�, "חולאי� במער& הכבאות וההצלה בישראל"ובו פירט , זדא

�קיו� מוחלט של �ובמקרי� מסוימי� אי, בחלק מאיגודי הכבאות, כנדרש בנהלי�, באופ� שוט
וקיו� תרגילי� בכמות ; במישור הארצי, היעדר אחידות בשיטות אימו� הכוח באיגודי�; אימוני�

 .לק מהאיגודי�לא מספקת בח

קיו� אימוני� �על אי, מפע� לפע�, להתריע, מר שמעו� רומח, במש& השני� המשי& הנציב דאז
 :וכ& עלה, ותרגילי� ברשויות כבאות

כי שירותי הכבאות נדרשי� להשתת� בהכנת , ל משרד הפני� דאז" כתב הנציב למנכ2008במאי 
של פיקוד (רתה בתרגילי� מחוזיי� תכנית אימוני� משולבת לארגוני החירו� ולהשתת� במסג

באימוני� ובתרגילי� , "משחקי מלחמה"ב, בתרגילי חירו� לאומיי�, )העור� ומשטרת ישראל
 .ח" מיליו� ש2.5הנציב ציי� כי לצור& כ& נדרש תקציב של . מקדימי�

ל משרד הפני� דאז והתריע כי בהיעדר קצי� מטה המתמחה " פנה הנציב אל מנכ2009באוגוסט 
בהתא� לתיקו� , � הכנת שירותי הכבאות למצבי חירו� לאומיי� ולאירועי אסו� המוניבתחו

לא מתקיימת במער& הכבאות מערכת של תכנו� , �197191א"התשל, ]נוסח חדש[לפקודת המשטרה 
הוא הוסי� שעקב היעדר . ופיקוח על קיו� תרגילי� משותפי� ע� מער& החירו� במדינת ישראל

נערכי� אימוני� בשירותי כבאות בנושאי הפרט ", ע אימוני� ותרגילי�תקציבי� הדרושי� לביצו
לא מתקיימי� כלל תרגילי� המאפשרי� אימו� המער& במענה לאירועי� רחבי , בלבד ולמעשה

 ".מימדי�

˙Â·Èˆ�‰ ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È·‰ ˙Â˘¯Ï Â„ÓÚ˘ ÌÈÎÓÒÓÓ ,·Èˆ�‰ ‰˘‡¯·Â , ˙È�Î˙ ÂÚ·˜ ‡Ï
 ˙Â‡·Î‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ÔÈ· ÌÈÙ˙Â˘Ó ÌÈ�ÂÓÈ‡Ï Â�ÈÎ‰ ‡Ï Û‡Â ÌÈ�ÓÊ ˙ÂÁÂÏÂ ÌÈ„ÚÈ ˙ÏÏÂÎ˘

 ÈÙÂ‚ ·ÂÏÈ˘·Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰· ÌÈÈˆ¯‡ ÌÈÚÂ¯È‡Ï ˙ÂÁÂÎ‰ ÏÂ‚¯˙Ï ˙È�Î˙
ÌÈ¯Á‡ ÌÂ¯ÈÁ. 

ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÏÚ ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ˙Ï‰�‰ È�ÙÏ ÚÈ¯˙‰ Ê‡„ ·Èˆ�‰ Ì�Ó‡
È‡· ‰�ÂÓË‰ ‰�ÎÒ‰-Èˆ¯‡ ÌÈ�ÂÓÈ‡Â ÌÈÏÈ‚¯˙ ÌÂÈ˜ÌÈÙ˘Ï Ì˙¯ËÓ˘  Ï˘ ˙Â�ÎÂÓ‰ ˙‡ ¯

ÌÈÈÓÂ‡Ï ÔÂÒ‡ È˘ÈÁ¯˙ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï ÈÂ·ÈÎ‰ È˙Â¯È˘ ; Ï‡ Ê‡„ ·Èˆ�‰ Ï˘ ÂÈ˙ÂÈ�Ù ÌÏÂ‡
˙·˘˜ ÔÊÂ‡Ï ÂÎÊ ‡Ï ÌÈÏÈ‚¯˙Â ÌÈ�ÂÓÈ‡ ÚÂˆÈ·Ï ÌÈ·Èˆ˜˙ ˙Âˆ˜‰Ï ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ˙Ï‰�‰ ;

 ˙ÓÏ˘‰Ï ˙ÏÏÂÎ ‰˘È¯„ ˙¯‚ÒÓ· ÌÈÏÈ‚¯˙Â ÌÈ�ÂÓÈ‡ ·Âˆ˜˙Ï Â˙˘È¯„ ˙‡ ‚Èˆ‰ Ê‡„ ·Èˆ�‰
 Í¯ÚÓ· ÌÈ¯ÒÂÁ ÌÂ¯ÈÁÏ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰ Í¯ÂˆÏ ˙Â‡·Î‰-· Â„Ó‡�˘ ÌÈ¯ÚÙ -400-600 ÔÂÈÏÈÓ 

˘"Á .ÌÈÏÈ‚¯˙‰ ·Âˆ˜˙Ï ‰˘È¯„‰ , È‡Ó· ‰„Ó‡�˘2008 Ï˘ ÌÂÎÒ· 2.5˘ ÔÂÈÏÈÓ " Á
„·Ï· ,"‰ÚÏ·� " ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ· ÌÈ¯ÒÂÁ‰ ˙ÓÏ˘‰Ï ˙ÏÏÂÎ‰ ‰˘È¯„‰ ÍÂ˙·- ‰˘È¯„ 

‡‰ ÌÂÁ˙ ·Âˆ˜˙Ï ‰˘È¯„‰ Ì‚ ‰˙�Ú� ‡Ï ÔÎÏÂ ‰˙�Ú� ‡Ï ‰ÓˆÚ ‡È‰˘ÌÈÏÈ‚¯˙‰Â ÌÈ�ÂÓÈ .
 ÔÂÒ‡ È˘ÈÁ¯˙Ï Ô˙ÂÎ¯ÚÈ‰· ÈÒÈÒ· ·ÈÎ¯Ó Ì˘ÈÈÏ ˙Â‡·Î‰ ˙ÂÈÂ˘¯ Ï˘ Ô˙ÏÂÎÈ ‰Ú‚Ù� ÍÎ·

Í¯Âˆ‰ ˙Ú· È·ËÈÓ‰ ÔÙÂ‡· ÌÓÚ „„ÂÓ˙‰Ï Ô˙ÏÂÎÈ·Â. 

 

__________________ 

 ].ה"התשס: תיקו�[הכרזה על אירוע אסו� המוני   91
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 אחריות הנציב דאז והנהלת משרד הפני� בנוגע למוכנות כוחות הכבאות

1. · È ˆ � ‰  Ï ˘  ˙ Â È ¯ Á ‡ ‰  Ì Â Á הכבאות לאירועי האחריות בנוגע למוכנות רשויות : ˙
ובמועד , על נציב כבאות ומפקח כבאות ראשי, בראש וראשונה, שגרה ולאירועי חירו� מוטלת

תקנות . טפסר שמעו� רומח�רב,  הייתה מוטלת על הנציב דאז� 2010 דצמבר �השרפה בכרמל 
קובעות כי מתוק� סמכויותיו , �1972ב"התשל, )סמכויות מפקח כבאות ראשי(שירותי הכבאות 

על פעולות רשויות כבאות ולתת לרשות כבאות , בי� היתר, פקידיו של הנציב עליו לפקחות
בייחוד לנוכח העובדה , חובותיו אלו של הנציב מחייבות אותו. הוראות בכל הנוגע לפעולותיה

לוודא שהמער& יהיה מוכ� לכל משימה שבתחו� , שהוא בעל התפקיד הבכיר במער& הכבאות
 עליו לקבוע תכנית אימוני� משולבת לכלל רשויות הכבאות ובשילוב בכלל זה היה; אחריותו

להסדיר את תהלי& קבלת הודעות השירות המטאורולוגי על ; ארגוני� אחרי� ולפעול לתקצובה
לפקח על כ& שנוהלי ; תחזית מזג אוויר ועל סכנת שרפות ואת תהלי& העברת� לרשויות הכבאות

מוד על הצרכי� הנדרשי� לש� מימוש הכוננות ולוודא לע, כוננות מופעלי� ומקוימי� כלשונ�
 .שג� הכיבוי האווירי מוכ� למשימותיו

2.  ˙ Â È · È ˆ ˜ ˙  ˙ Â ˘ È ¯ „ ·  Ì È � Ù ‰  „ ¯ ˘ Ó  ˙ Ï ‰ � ‰ Ï  Ê ‡ „  · È ˆ � ‰  ˙ Â È � Ù
˙ Â Á Â Î ‰  ˙ Â � Î Â Ó  Ô È È � Ú טפסר שמעו� �רב,  התריע הנציב דאז2007�2010בשני� : ·

כי יש מחסור חמור , יהנו בשני� אלהשכ, לי משרד הפני�"לפני שרי הפני� וכ� לפני מנכ, רומח
אשר לטענתו מונע ממער& הכבאות למלא את , באמצעי� הנדרשי� למער& הכבאות וההצלה

הנציב דאז הדגיש בפניותיו . צורכי המדינה ופוגע בהיערכותו ובמוכנותו בעתות שגרה וחירו�
כיבוי ובה� כלי בהצטיידות רחבת היק� באמצעי , בעיקר את הצור& בגיוס מאות כבאי� חדשי�

את הצור& בתשתיות קשר ומחשוב ובפריסת תחנות כיבוי ברחבי האר! באופ� יעיל , רכב ייעודיי�
 הערי& הנציב כי 2007ביולי ". קריטיי� ומיידיי� "�הוא הגדיר את הפערי� כול� כדחופי� . יותר

כוח אד� לא כולל תשלומי שכר לתגבור ב(ח " מיליו� ש�400עלות השלמת חוסרי� תסתכ� בכ
 �425 בכ2007בספטמבר ; )ח" מיליו� ש�190בעלות שכר שנתית של כ,  כבאי�800בהיק� של 

; )לא כולל הקמת מחלקת מבצעי� בנציבות(ח " מיליו� ש�396 בכ� 2009ביוני ; ח"מיליו� ש
 2009בספטמבר , )לא כולל הקמת מחלקת מבצעי� בנציבות(ח " מיליו� ש�416 כ� 2009באוגוסט 

הקמת מחלקת , לא כולל תגבור בכוח אד� מבצעי ברשויות הכבאות(ח " מיליו� ש�403 בכ�
 .92)מבצעי� בנציבות ותקציב לתרגול לשעת חירו�

Ê‡„ ·Èˆ�Ï ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÁÓÂ¯ ÔÂÚÓ˘ ¯Ó , ˙‡ ¯È„‚‰ ‡Â‰ Ì�Ó‡ ÈÎ
Î ÌÈÎ¯ˆ‰"ÌÈÈ„ÈÈÓÂ ÌÈÈËÈ¯˜" ,ÂÎ‰ ÔÈÈ�·Ï ÏÏÎÎ ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÎ¯ˆ· ¯·Â„Ó ‰˘ÚÓÏ ÌÏÂ‡ Á

˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ Ï˘ È„È˙Ú‰, Ì‰·ÂÌ„‡ ÁÂÎ· ÌÈ¯ÒÂÁ  , ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯ÒÂÁÂ „ÂÈˆ· Ì˙ÓÏ˘‰˘
ÁÂÂË ˙ÎÂ¯‡ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÈÂÙˆ ,Â ÌÈ˘¯„� Ì‡ÏÓÏ È„ÎÌÈÏÂ„‚ ÌÈ·Èˆ˜˙ . ¯„Ò Ú·˜ ‡Ï ·Èˆ�‰

Ì˘ÂÓÈÓÏ ‚¯Â„Ó ÌÈ�ÓÊ ÁÂÏ Ú·˜ ‡ÏÂ ‰Ï‡‰ ÌÈ¯ÒÂÁ‰ ˙ÓÏ˘‰Ï ˙ÂÈÂÙÈ„Ú. 

__________________ 

ח " מיליו� ש�433דרישה לצרכי� אלו בסכו� של כ, ל משרד הפני� דאז" העביר מנכ2010בפברואר   92
 במסגרת הצעת 2010ביוני ; ) כבאי� שיש לגייס180שנתי שלא כולל שכר של �תקציב חמש(

במסגרת הצעת מחליטי� נוספת של ; ח" מיליו� ש�823מחליטי� שהגיש השר ישי נדרש סכו� של כ
 שתי הצעות המחליטי� לא נדונו �ח " מיליו� ש�645 נדרש סכו� של כ2010השר ישי מנובמבר 

 .בממשלה
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È„ÂÁÈÈ ÔÙÂ‡· ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ˙Ï‰�‰Ï ‚Èˆ‰ ‡Ï ·Èˆ�‰˙Â˘È¯„‰ ÏÏÎÓ „¯Ù�Â  , ÂÏ‡ ˙‡
˙ÂÈÚˆ·Ó‰ ,¯ˆ˜‰ ÁÂÂËÏ ¯·Î ˙Â˘¯„�‰ ˙ÂÈÓÂÈÓÂÈ‰Â ˙ÂÙËÂ˘‰ , ˙Â�ÎÂÓ‰ ¯ÂÙÈ˘ Í¯ÂˆÏ

 Í¯ÂˆÏÂ ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ È„˜ÙÓ Ï˘Â ÂÏ˘ ‰ËÈÏ˘‰Â „Â˜ÈÙ‰ ˙ÏÂÎÈ ¯ÂÙÈ˘Â ˙ÂÁÂÎ‰ Ï˘
ÌÈ‚È¯Á ÌÈÚÂ¯È‡· ˙ÂÁÂÎ‰ ˙ÏÚÙ‰ ,Â ‰¯‚˘ ˙Â˙Ú· ˙Â˙Ú·ÌÂ¯ÈÁ93 . ÔÈ· ÂÏÏÎ� ‡Ï ¯˙È‰ ÔÈ·

È¯„ Ï˘ ˙ÓÏÂ‰ ‰ÏÚÙ‰Ï ÌÈ·Èˆ˜˙ ·Èˆ�‰ ˙Â˘ Í¯ÚÓÈ¯ÈÂÂ‡‰ ÈÂ·ÈÎ‰ , ÌÈ¯ÓÂÁ ˘Î¯ ˙Â·¯Ï
˙Â��ÂÎ· ÈÂ·ÈÎ ÈÒÂËÓ ˙„ÓÚ‰Â ‰¯ÈÚ· È·ÎÚÓ ,ÌÈ‡·Î Ï˘ ˙ÂÙËÂ˘ ˙ÂÈÂ��ÂÎ ÔÂÓÈÓÏ , ˘Î¯Ï

ÌÈÈÁ ÏÈˆÓ ˙ÂÁÈË· „ÂÈˆ Ï˘ , ÔÈ·Ï Ô�È·Â ˙Â‡·Î‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ÔÈ· ÌÈÙ˙Â˘Ó ÌÈÏÈ‚¯˙ ÚÂˆÈ·Ï
˜ÙÓ È�ÂÓÈ‡ÏÂ ÌÈ¯Á‡ ‰Ïˆ‰ ÈÙÂ‚‰ËÈÏ˘Â „Â˜ÈÙ ÏÂ‚¯˙ Í¯ÂˆÏ ÌÈ„ . ¯·Â„Ó ÈÎ ˘‚„ÂÈ

˘ ÌÈÎ¯ˆ· ÈÙÏ ÌÈÚ·˜�Â˙‰"Â Ï ÈÙÏ·Èˆ�‰ ˙Â‡¯Â‰ ,˘Î ÌÈ˘Ó˘Ó Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ÈÏÏÎ ˙¯‚ÒÓ
˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ ,Í¯ÚÓ‰ Ï˘ ˙ÈÚˆ·Ó‰ ˙ÏÂÎÈ‰ Ú‚ÙÈ˙ Ì‰Ï ÌÈ‡˙Ó ‰�ÚÓ Ô˙Ó ‡ÏÏ ÔÎÏÂ .

 Ì‰ Â‚ˆÂ‰ ÔÎ ÌÈÎ¯ˆ‰ ¯˘‡Î"ÂÚÏ·� " ˙Â·Â¯Ó‰Â ˙Â·Î¯ÂÓ‰ ˙Â˘È¯„‰ ÏÂÏÎÓ· Í¯ÚÓ Ï˘
‰Ï ‰�˙È� ‡ÏÂ ˙Â‡·Î‰Ì˙„¯Ù� ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ . 

 ‰ÎÂÓ� Ì˙ÂÏÚ˘ ÌÈÎ¯ˆ· ¯·Â„Ó ÏÏÎÎ ÈÎ ÔÈÂˆÈ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÈÚˆ·Ó‰ ÌÈÎ¯ˆ‰ ˙ÂÏÚÏ ¯˘‡
·Èˆ�‰ ‰ÏÚ‰˘ ˙Â˘È¯„‰ ÏÂÏÎÓ ˙ÂÏÚÓ ¯ÂÚÈ˘ ÔÈ‡Ï ; ÏÚ ‰È‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

Ì·Âˆ˜˙Ï È�ÂÓÈÓ ¯Â˜Ó ¯˙Â‡È˘ ÍÎ ÏÚ „ÂÓÚÏÂ „¯Ù�· Ì‚Èˆ‰Ï ·Èˆ�‰ .È˙‰‰ ˙ÂÒÁÈ
 È‡ÓÓ ‡È‰ Ô˙ÂÏÚÏÂ ÂÏ‡ ˙Â˘È¯„Ó ˜ÏÁÏ Ú‚Â�· ‰‡ˆÓ�˘ ‰„ÈÁÈ‰ ˙È�Ë¯Ù‰2008 , ‰�Ù Ê‡

Î�ÓÏ ·Èˆ�‰"ÔÈÈˆÂ Ê‡„ ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó Ï ,¯˙È‰ ÔÈ· ,Î Ï˘ ·Èˆ˜˙ ˘¯„� ÈÎ-600˘ ÛÏ‡ " Á
‚‡ ˙˜ÏÁÓ ˙Ó˜‰Ï"ÌÂ¯ÈÁÏ Ì ,Î-600˘ ÛÏ‡ " ˙Â˙Ú· Èˆ¯‡ ÌÈÚˆ·Ó „˜ÂÓ ˙ÏÚÙ‰Ï Á

‰¯‚˘ ,Â-2.5˘ ÔÂÈÏÈÓ "È�ÂÓÈ‡Ï ÁÌÈÏÈ‚¯˙Â Ì . 

 ÈÎ ÔÈÂˆÈ „ÂÚÈÂÏÈÓ ÌÈÈÚˆ·Ó‰ ÌÈÎ¯ˆ‰Ó ˜ÏÁ  Û‡È‰ ‡Ï‰Â¯Î Í ‡Ï‡ ·Èˆ˜˙ ˙‡ˆ˜‰· 
·Èˆ�‰ Ï˘ Â˙ÂÈ¯Á‡Â Â˙ÂÎÓÒ ÌÂÁ˙· Ì‰˘ ‰„Â·Ú ÈÎÈÏ‰˙ Ï˘ „ÂÒÈÓ· , ˙¯„Ò‰ Ï˘ÓÏ

˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ È„˜ÙÓÏ ¯ÈÂÂ‡ ‚ÊÓ È�Â˙� ˙¯·Ú‰Ï ˙�ÂÎ˙Ó‰ .Ê‡„ ·Èˆ�‰ , ÔÂÚÓ˘ ¯Ó
ÁÓÂ¯ ,È‡Ï ˙ÂÈ¯Á‡· ‡˘Â�-ÂˆÈ·‰ÂÏ‡ ˙ÂÏÂÚÙ Ï˘ Ú. 

3. ˙ Â ‡ · Î ‰  Í ¯ Ú Ó  ˙ Â � Î Â Ó  Ô È È � Ú ·  Ì È � Ù ‰  „ ¯ ˘ Ó  ˙ Â Ï Â Ú Ù :
Ì„‡ ÁÂÎ· ÌÈ¯ÒÂÁ‰Â ÌÈÎ¯ˆ‰ ÏÂÏÎÓ ˙‡ ‰Ï ‚ÈˆÈ˘ ·Èˆ�‰Ó ‰˘¯„ ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ˙Ï‰�‰ ,

 ÏÚÂÙ· ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ ˙Â�ÎÂÓÏ Ú‚Â�· Ú„ÈÓ ‚Èˆ‰Ï Â�ÓÓ ˘Â¯„Ï ÈÏ· ÌÈÚˆÓ‡·Â „ÂÈˆ·
˙ÏÂÎÈ· ‰ÚÈ‚ÙÏ ÌÂ¯‚Ï ÌÈÏÂÏÚ˘ ÌÈÈÚˆ·Ó‰ ÌÈ¯ÒÂÁÏÂ ˙Â˙Ú· ÌÈÚÂ¯È‡ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï 

ÌÂ¯ÈÁÂ ‰¯‚˘ . ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ˙Ï‰�‰ ‰¯È·Ú‰ ÌÈÎ¯ˆ‰ ÈÂÏÈÓÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙‡
 ˜ÓÂ�Ó ˙ÂÈÂÙÈ„Ú ¯„Ò ‚Èˆ‰Ï ·Èˆ�‰Ó ˘Â¯„˙ ‰ÓˆÚ ‡È‰˘ ÈÏ· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘ÓÏÂ

 ÔÙÂ‡· ÌÈ˘¯„�‰Â ÌÈÈËÈ¯˜‰ ÌÈÎ¯ˆ‰ ÂË¯ÂÙÈ Â·˘È„Ó ‰‚ÈˆÓ‰ ˙È�Î˙ ÍÎÏ ‰ÂÂÏ˙˙˘ ÈÏ·Â 
 ˙Â�ÎÂÓ ˙‡ÌÂ¯ÈÁÂ ‰¯‚˘ ˙Â˙Ú· ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ .ÂÊÓ ‰¯˙È , ‡Ï ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ˙Ï‰�‰

Í¯ÚÓ‰ Ï˘ ÌÈÈÚˆ·Ó‰ ÌÈÎ¯ˆ‰ ÈÂÏÈÓÏ ‰È·‡˘Ó· ˘Ó˙˘‰Ï ıÓ‡Ó ‰˙˘Ú , ˙ÂÁÙÏ Â‡
Ì˜ÏÁ . ˙‚˘‰ ‰˙ÒÈÙ˙ ÈÙÏ˘ ÍÎ ÏÚ „ÓÏÓ ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ˙Ï‰�‰ Ï˘ ‰„Â˜Ù˙ ÔÙÂ‡

˙Â„ÈÈËˆ‰· ÌÈ¯ÒÂÁ ˙ÓÏ˘‰Ï ÌÈÈÙÒÎ ÌÈ·‡˘Ó ,ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈÎ¯ˆ·Â Ì„‡ ÁÂÎ· ˙‡ ÁÈË·˙ 
Í¯ÚÓ‰ ˙Â�ÎÂÓ. 

__________________ 

 .לטענת מר רומח חלק מהדברי� הוא הציג בעל פה להנהלת משרד הפני� אול� אי� אסמכתאות לכ,  93
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 Â˙Â�ÎÂÓ·Â ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ· ‰˘Ú�· Â˙Â·¯Ú˙‰ ˙‡ ¯È·‚È ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯
 Ï˘ ÌÈÈÚˆ·Ó‰ ÌÈ¯ÚÙ‰ ÏÚ „ÂÓÚÏÂ „¯˘Ó‰ Ï˘ ˙ÏÂÎÈ‰ ˙‡ ·ÈËÈ‰Ï ˙�Ó ÏÚ ˙ÈÚˆ·Ó‰

˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ , ÔÂ�·Ï ˙ÓÁÏÓ· ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ ÏÚ ÁÂ„· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ÔÈÈˆ˘ ÈÙÎÂ
‰ÈÈ�˘‰94 -" ¯˘˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÌÚ ÛÂˆ¯Â ˜Â„‰ ¯˘˜ ÂÓÈÈ˜È Â„¯˘Ó· ¯ÈÎ·‰ ‚¯„‰Â ÌÈ�Ù‰ 

ÌÂ¯ÈÁ ˙Â˙ÈÚ·Â ‰ÚÈ‚¯· ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ· ‰˘Ú�· Ì˙Â·¯ÂÚÓ ¯·‚˙˘ ÔÙÂ‡· ˙Â‡·Î‰ ·Èˆ� ."
Ì˙ÂÈ¯Á‡ ˙‡ Â‡ÏÓ ‡Ï Ì‰ ÍÎ·Â ÔÎ Â˘Ú ‡Ï Â„¯˘Ó· ¯ÈÎ·‰ ‚¯„‰Â ¯˘‰. 

 

 

 פיקוד ושליטה על האירוע , סדרי ניהול

הזנקת כוחות הכיבוי הקרקעי , את סדרי הדיווח, רכתיתבראייה מע, משרד מבקר המדינה בדק
והאווירי למת� טיפול ראשוני ואת סדרי הפיקוד והשליטה על כוחות כבאות והצלה במהל� היו� 

יומ� הפעילות , כתשתית עובדתית שימשו הקלטות של מערכות הקשר המבצעיות. הראשו� לשרפה
וחות הרשות באירועי כיבוי שרפות המבצעית של המערכת ממוחשבת לשליטה ולבקרה על כ

תיקי תכנו� מוקד� ,  ויומני מבצעי� ידניי�95")שלהבת" מערכת �להל� " (שלהבת "�והצלה 
תחקירי� שביצעו רשויות הכבאות שהשתתפו בכיבוי השרפה בנושא תפקוד , ברשויות הכבאות

 כבאות  קציני166פגישות ע� בעלי תפקידי� ותשובות של , הכוחות במהל� הלחימה באש
כמו כ� שימשו בידי הביקורת ג� מקורות מידע ; לשאלוני� שמשרד מבקר המדינה שלח אליה�

 .של שירות בתי הסוהר ושל אחרי�, שוני� של משטרת ישראל

הבדיקה העלתה כשלי� מערכתיי� בתפקוד של נציבות הכבאות ורשויות הכבאות של חיפה 
על מכלול המידע והנתוני� , ו במערכהוחדרה בתחו� הפיקוד והשליטה על הכוחות שהשתתפ

 . שנדרשו לצור� מילוי המשימות ועל התיאו� בי� הגורמי� עצמ�

 :התובנות והמסקנות שעלו בבדיקה, להל� הממצאי�

 

 ליקויי� בדיווחי� ובהזנקת כוחות למת� תגובה ראשונה

רעת על מהירה והולמת במקרה של פריצת שרפת יער יש השפעה מהותית ומכ, לתגובה ראשונה
ראשית יש לאפיי� את . התפשטות האש ועל מידת ההצלחה של רשויות הכבאות להתמודד עמה

;  שרפת עצי� ומה מידת הקרבה ליישובי� אוובי� היתר לקבוע הא� זו שרפת קוצי�, סוג השרפה
יש להזניק מיד כוחות כיבוי המתאימי� לאיו� ה� מבחינת היקפ� וה� מבחינת הציוד , ושנית

כמו כ� על הכוחות המגיעי� לזירת האירוע להכריע א� יש צור� ;  שעומדי� לרשות�והאמצעי�
הביקורת העלתה שרשרת  .וא� נוס% על כ� יש להזניק ג� את הכיבוי האווירי, בכוחות סיוע

 :כמפורט להל�, ליקויי� חמורי� במת� התגובה הראשונה לאירוע השרפה

1. Ì È È Ú ˜ ¯ ˜  ˙ Â Á Â Î  ˙ ˜ � Ê מוקד� כיצד עליו לפעול ע�  מורות ל96 פקודות הקבע:‰
על המוקד� לקבל פרטי� : הפקודה מדגישה את חשיבות הדיוק. קבלת הודעה על אירוע השרפה

__________________ 

 .63' עמ, ראו ש�  94
 . מערכת ממוחשבת לניהול אירועי כיבוי שרפות�שלהבת   95
 ".הוראות קבע לסמל מבצעי�", 08�200נוהל   96
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למסור אות� למפקדי� ולרשו� את ההודעה והפעולות שננקטו בעקבותיה , מדויקי� מהמודיע
 .בדייקנות ביומ� המבצעי�

 של רשות כבאות חיפה בשעה 102ההודעה הראשונה על פרו& השרפה בכרמל התקבלה במוקד 
  מוקדלעומת זאת!". הגיעה כבר לבתי�... שרפת עצי� " מתושב עספייא שהודיע על 11:08

 ".שרפת קוצי�"על  הודעה  למפקד המשמרתהמבצעי� מסר

שרפת קוצי� המסכנת חיי " וכ� על "שרפת יערות"יש לסווג הודעה על , 97על פי פקודות הקבע
לאירוע ; 2 כאירוע בדרגת סיכו� � "רפת קוצי�ש " והודעה על�3  בדרגת סיכו"אד� או רכוש
מאחר שאירוע ;  ושני רכבי כיבוי98 תינת� תגובה ראשונה באמצעות צוות אחד� 2בדרגת סיכו� 
תגובה ראשונה באמצעות שני צוותי לו תינת�  2 הוא חמור יותר מזה שבדרגת סיכו� 3בדרגת סיכו� 

 אחד מה� �ובאמצעות שני רכבי כיבוי ,  או מפקד תחנת המשנהסגנו, כיבוי בפיקוד מפקד משמרת
 .רכב אספקת מי�

והוא כלל מפקד צוות ושני כבאי� מוסמכי� , 11:10�כוח הכיבוי הראשו� יצא לאירוע ב )א(
שאליה� הצטרפו שלושה כבאי� חדשי� שזה עתה סיימו קורס טרו� , בשני רכבי כיבוי רגילי�

 2כוח זה מתאי� לאירוע בדרגת סיכו� ". פארק הכרמל"המשנה כבאות ושהו באותה עת בתחנת 
 . 3אול� הוא קט� מזה המתאי� לאירוע בדרגת סיכו� 

נמסרה ההודעה על , לאחר שכוח הכיבוי הראשו� כבר היה בדרכו לשרפה, 11:16בשעה  )ב(
,  דקות לאחר קבלת ההודעה על השרפה15�כ, 11:24בשעה ; האירוע ג� למפקד תחנת המשנה

הוא הגיע לשטח ; ע� רכב אספקת המי�, לזירת האירוע" פארק הכרמל"צא מפקד תחנת המשנה י
 . דקות לאחר קבלת ההודעה על השרפה23�כ, 11:3199בשעה 

 ˙Â˘¯ Ï˘ ÌÈÚˆ·Ó‰ „˜ÂÓ· ˙ÂÙ¯˘ ÏÚ ˙ÂÚ„Â‰ ˙Ï·˜˘ ÔÂÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰�ÚÓ Ô˙Ó· ÈËÈ¯˜ ·Ï˘ ‡È‰ ÈÂ·ÈÎ‰ ˙ÂÁÂÎÏ ‰‡Ï‰ Ô˙¯·Ú‰Â ˙Â‡·ÎÌÈ‡˙Ó ÈÚˆ·Ó  , ·Â˘Á

ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ· È�ÙÏ Â„„ÁÈÂ Â·Â˘È ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ È„˜ÙÓ˘ „Â‡Ó , ÌÈ�„˜ÂÓ‰ ˙Â·¯Ï
˙Â¯Ó˘Ó‰ È„˜ÙÓÂ , Í¯Âˆ‰Â ˙ÂÙ¯˘ ÏÚ ˙ÂÚ„Â‰ ˙Ï·˜ ˙Â·˜Ú· ·ÈÈÁÓ‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ¯„Ò ˙‡

¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ Ì„˜ÂÓ ·Ï˘· ÔÈÈÙÂ‡ ÈÂ‰ÈÊ· ,Ì‡˙‰· Ì‰È˙ÂÁÂÎ ˙‡ ÂÏ‚¯˙È Ì˘ ·Â˘Á ÔÎÂ. 

2. ‰  È Ò Â Ë Ó  ˙ ˜ � Ê ‰È Â · È Î:ביו� שבו מטוסי� ,  על פי ההסכ� ע� חברות התעופה
ביו� שבו המטוסי� לא ;  דקות מקבלת ההודעה15עומדי� בכוננות ה� יוזנקו לכיבוי שרפות בתו� 

 .עומדי� בכוננות ה� יוזנקו בתו� שעה וחצי ממועד קבלתה

)‡( Â˙·˘ ˙ÂÁÂÎ ˙ÏÚÙ‰Â ˙Â��ÂÎ Ï‰Â� ÈÙ ÏÚ" Ï ˙Â��ÂÎ· ÌÈÒÂËÓ „ÈÓÚ‰Ï ˘È ¯˘‡Î
 ‡Â‰ ˙ÂÙ¯˘‰ Ò˜„�È‡"È�ÂˆÈ˜ " Â‡"‰Â·‚"; ÚÈÈÒÓ‰ È·ÈË˜ÈÈ·Â‡ ÈÏÎ· ‡ÂÙ‡ ¯·Â„Ó 

Ì‰È˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜· ÌÈ„˜ÙÓÏ ; È�Â˙� ÂÏ·˜˙‰ ‡Ï ‰Ù¯˘‰ ıÂ¯Ù ÌÂÈ·˘ ÔÂÂÈÎ ÌÏÂ‡
Ò˜„�È‡˙ÂÙ¯˘‰  ,˘ È¯‰ ‰Ï·˜˙‰ È˙ÓÂ ˙Â��ÂÎ· ÌÈÒÂËÓ „ÈÓÚ‰Ï Ì‡ ‰ËÏÁ‰‰ ÏÚ ‡Ï˘

‰ËÏÁ‰ ÍÓÂ˙ ÈÏÎ ÒÈÒ· , ‡Ï‡„ ÏÂ˜È˘ ÍÓÒ ÏÚ Ì˙Â�˘¯ÙÂ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜Ó Ï˘ Ì˙Ú
 È·‚Ï ÂÏ·È˜ Ì‰˘ ˙ÂÚ„Â‰‰È‚ÂÏÂ¯Â‡ËÓ‰ ˙Â¯È˘‰Ó.  

__________________ 

 ".הפעלה מבצעית", 05�200נוהל   97
צוות כיבוי הוא יחידה בסיסית המופעלת על ידי מפקד צוות , מבצעי�, 200על פי הוראות פרק   98

 . כבאי��4 ל2והכוללת בי! 

 .על פי יומ! המבצעי� הממוחשב של רשות כבאות חיפה  99
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‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÒÈÒ· ÏÚ ˜¯ ˙Ï·˜˙Ó˘ ˙Â��ÂÎ· ÌÈÒÂËÓ „ÈÓÚ‰Ï ‰ËÏÁ‰
 ˙Â�˘¯ÙÂ ˙Ú„ ÏÂ˜È˘- ÌÈÒÂ�Ó ÚÂˆ˜Ó ÈÏÚ· Ì‰ ‰ËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜Ó Ì‡ Û‡ -  ˙ÂÁÙ ‡È‰

˙ÒÒÂ·Ó È·ÈË˜ÈÈ·Â‡ ÈÏÎ ÏÚ ˙ÎÓ˙ÒÓ˘ ‰ËÏÁ‰Ó ˙ÂÙ¯˘‰ Ò˜„�È‡ ˙Ó‚Â„Î È˙ÂÚÓ˘ÓÂ ;
˙ÂÙ¯˘‰ ˙‡¯˜Ï ˙ÂÁÂÎ‰ ˙Â�ÎÂÓ· ‰ÚÈ‚ÙÏ ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚ ‰Ê ¯·„, Ú¯È‡ ÔÎ‡˘ ÈÙÎ . „·ÚÈ„·

 ‰Ù¯˘‰ ıÂ¯Ù ÌÂÈ·˘ ¯·˙Ò‰ Í¯Ú ÏÚ· ‰È‰ ÏÓ¯Î‰ ¯‰ ¯ÂÊ‡· ˙ÂÙ¯˘‰ Ò˜„�È‡- 
"È�ÂˆÈ˜" ;Â˙· Â¯„‚Â‰˘ ˙Â��ÂÎ‰ È‚¯„Ó ÈÙ ÏÚ"Ï , Í¯Ú"È�ÂˆÈ˜ " Ò˜„�È‡‰ È�Â˙� Ï˘

˙‡ ·ÈÈÁÓ ˙Â��ÂÎ ‚¯„Ó Ï˘ ·ˆÓ· ‡ˆÓÈ‰Ï ˙Â‡·Î‰ ˙ÂÈÂ˘¯ "È�ÂˆÈ˜"‰ÈÏÚ ‰Ê ÏÏÎ·Â Ô 
˙Â��ÂÎ· ÌÈÒÂËÓ „ÈÓÚ‰Ï ,ÍÎ ÏÎÎ Ì„˜ÂÓ ‰Ù¯˘‰ ÈÂ·ÈÎ· ÚÈÈÒÏ Ì˜È�Ê‰Ï ‰È‰È Ô˙È�˘ 

¯˘Ù‡‰ . 

)·( ˜˜ ‚Èˆ� ‰Ù¯˘‰ ÌÂÈ ¯˜Â··˘ Û‡"Ô¯˜· ˙Â·Èˆ�‰ ‚Èˆ�Â Ô¯˜· Ï , ÈÂÏ ¯ÈÓ‡ ¯ÒÙË
)È·¯ÚÓ ÏÈÏ‚ ˙Â‡·Î È˙Â¯È˘ „˜ÙÓ (ÈÈ˙‰ ÌÈÒÂËÓ‰ ˙‡ „ÈÓÚ‰Ï ÂËÈÏÁ‰Â Ì‰È�È· ÂˆÚ

 ‰Ú˘‰Ó ÏÁ‰ ‰Ê ÌÂÈ· ˙Â��ÂÎ·12:00 , ‡Ï È·¯ÚÓ ÏÈÏ‚ ˙Â‡·Î ˙Â˘¯ ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ·
‰ÙÂÚ˙‰ ˙Â¯·ÁÏ ‰ÓÈ‡˙Ó ‰Ú„Â‰ ‰¯È·Ú‰ .˙Â��ÂÎ· Â„ÓÚÂ‰ ‡Ï ÌÈÒÂËÓ‰ ÏÚÂÙ·˘ ÔÂÂÈÎ ,

 ‰Ù¯˘‰ ˙¯ÈÊÏ ¯ÂÁÈ‡· ÂÚÈ‚‰ Ì‰- ‰Ú˘· ˙Â��ÂÎ· ÌÈ„ÓÂÚ ÌÈÒÂËÓ‰ ÂÈ‰ ÂÏ 12:00ÙÎ  È
˜˜ ‚Èˆ�Â ÈÂÏ ¯ÈÓ‡ ¯ÒÙË ÂÚ·˜˘"Ï ,‰Ù¯˘‰ ¯ÂÊ‡Ï ÌÈÚÈ‚Ó ÂÈ‰ Ì‰ ,Ì„˜ÂÓ‰ ÏÎÏ,  

·-12:25Í¯ÚÏ  ;· ÂÚÈ‚‰ ÌÈ�Â˘‡¯‰ ÌÈÒÂËÓ‰ ÏÚÂÙ·-12:45 -Î -20¯˙ÂÈ ¯ÁÂ‡Ó ˙Â˜„  .
ÏˆÂ� ‡Ï˘ ÈËÈ¯˜Â ¯˜È ÔÓÊ· ¯·Â„Ó. 

 ‡Ï ‡Â‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ÈÂ˜ÈÏÎ ˙Â‡¯Ï ˘È ÈÎ ÈÂÏ ¯ÈÓ‡ ¯ÒÙËÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Â‰ÚˆÂ· ÔÎ‡ ˙Â��ÂÎ· ÌÈÒÂËÓ‰ ˙‡ „ÈÓÚ‰Ï Â˙ÈÈÁ�‰ ÈÎ ‡„È . Ô˙Ó Ï˘ ˙Â·È˘Á‰ ÁÎÂ�

 ÁÂ˙Ù ÁË˘· ˙ÂÙ¯˘· ¯È‰Ó ÏÂÙÈË- ¯ÚÈ ˙ÂÙ¯˘ ÔÏÏÎ·Â -¯ÈÂÂ‡‰Ó ˘‡ ÈÂ·ÈÎ ˙ÂÚˆÓ‡·  ,
˙Â��ÂÎ· ÌÈÒÂËÓ‰ ˙„ÓÚ‰ ÍÈÏ‰˙ ÏÚ ‰¯˜· ÔÂ�‚�Ó ÏÈÚÙÈ ‡Â‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ , ‡Â‰˘ È„Î

ÔÈ˜˙ ÔÙÂ‡· ÏÚÙÈ. 

 

 עת סדרי פיקוד ושליטה בזירת השרפהמחדל של הנציב בקבי

1. Ï Ú Â Ù ·  È Â · È Î ‰  ˙ Â Á Â Î  Ï Ú  ‰ Ë È Ï ˘ ‰ Â  „ Â ˜ È Ù ‰:  

 הקי� עוזר 12:17בשעה ; ע� פרו& השרפה החלה רשות כבאות חיפה לנהל את האירוע ) א(
מקומו של שטח הכינוס של הרשות נקבע א% הוא ; ק בצומת דמו�"קצי� המבצעי� של הרשות חפ

, טפסר מוטי שרמ�,  סג� המפקד�באותה עת היה הקצי� הבכיר בשטח מפקד האירוע . בצומת דמו�
לזירת , טפסר אריה רגב, אשר שימש כמפקד האירוע עד להגעת מפקד שירותי כבאות חיפה

 .  בקירוב13:00 בשעה �האירוע 

 פעלו בזירת השרפה כוחות הכיבוי של רשות כבאות חיפה לה� סייעו 13:00החל בשעה  )ב(
ל רשויות כבאות נוספות אשר הגיעו לזירה בעקבות בקשת רשות כבאות חיפה כוחות הכבאות ש

מכיוו� שטפסר רגב היה בעל . כהגדרתה בחוק שירותי הכבאות ותקנותיו, לקבלת עזרה הדדית
הדרגה הגבוהה ביותר בזירת האירוע בעת הזו הוא מילא תפקיד של מפקד האירוע וזאת כנקבע 

 . בתקנות עזרה הדדית

ע� התעצמות השרפה והתקרבות האש לשטחי� שבאחריות רשות הכבאות , 14:00בשעה  )ג(
 ולרשו� פעולות הנוגעות �" אירוע"החל ג� חדר המבצעי� של רשות כבאות חדרה לנהל , חדרה

 . לשרפה ובכלל� שליחת כוחות ואמצעי כיבוי
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זירת  והתייצב ב12:00קיבל הודעה על השרפה בשעה , מר שמעו� רומח, הנציב דאז )ד(
 .פעולותיו של הנציב בזירת השרפה מפורטות בהמש�; 100 בקירוב14:00השרפה בשעה 

לזירת האירוע ונטל , טפסר תוהמי,  בקירוב הגיע מפקד שירותי כבאות חדרה15:45בשעה  )ה(
�החל משעה זו מפקדי שירותי כבאות חיפה וחדרה פיקדו בנפרד ; לידיו את הפיקוד על כוחותיו 

 על כוחותיה� ועל כוחות העזרה הדדית שלחמו באש בשטחי� וביישובי� �בעת ובעונה אחת 
, ק שהוק� בצומת דמו�"טפסר רגב פיקד על כוחותיו מרכבו ובאמצעות החפ: שבתחומי אחריות�

ק ושטח " הקי� טפסר תוהמי חפ19:00רק בשעה ; ק" מרכבו ובלי שהקי� חפ�וטפסר תוהמי 
 . 4' ש מסעל כבי, כינוס של כוחותיו בצומת אור�

שמסביבו הוק� , ק אחוד" הקימה המשטרה בחניו� האוניברסיטה חפ18:20בסמו� לשעה  )ו(
, )קי�" צובר חפ�להל� (של כלל הכוחות והגורמי� שהשתתפו באירוע השרפה " קי�"צובר חפ"

 22:00בשעה (לאחר מכ� . ק של רשות כבאות חיפה אשר הועבר לש� מצומת דמו�" חפ�ובה� 
מתא� הכיבוי , ק להפעלת הכיבוי האווירי בפיקוד משות% של טפסר אמיר לוי"ג� חפהוק� ) בער�

 ותיאו� הפעולות 101לצורכי קבלת חוזי, האווירי ונציג הנציבות בקר� ושל קצי� חיל האוויר
 .הנוגעות לכיבוי האווירי

2. Ù Á  ˙ Ó ˜ ‰ ·  Í ¯ Â ˆ ‰ Â  Ú Â ¯ È ‡ Ï  „ ˜ Ù Ó  ˙ Ú È · ˜ ·  Í ¯ Â ˆ ‰" È ˙ Â ¯ È ˘  ˜
˙ Â ‡ · Î :באירוע של שרפה גדולה יש , )פרק לחימה באש, י"פרק אגמ (ל"על פי הוראות התו

ק של שירותי "יש למנות את מפקד האירוע ולהקי� חפ: ובכלל זה, להקי� מער� פיקוד ושליטה
בנסיבות שבה� הוגשה , )הסדרי� ותנאי� לעזרה הדדית(בהתא� לתקנות שירותי כבאות . הכבאות

�להל� (ד על הכבאי� או למנות מפקד על הכוחות עזרה הדדית הנציב רשאי לקבל עליו את הפיקו 
 .102)מפקד האירוע

. ק"האחראי להפעלת מער� פיקוד ושליטה הוא מפקד האירוע וכלי מרכזי לו הוא נזקק הוא החפ
ק האחוד שמנהלת "ק מבצעי שמנותק פיזית מהחפ"ק שירותי כבאות הוא חפ"חפ, ל"על פי התו
; ") פיקוד ושליטה על אירועי� ומבצעי��ל משטרת ישרא"ראה בשער זה בפרק (המשטרה 

הוא ; ק היא בכ� שהוא משמש צומת מרכזי המקשר בי� המפקד לכוחותיו"חשיבותו של החפ
 להעביר הנחיות ופקודות לכוחות וכ� , מאפשר למפקד לקבל מידע בזמ� אמת על המתרחש בזירה

 טקטיי� וטכנולוגיי� שוני� ק עומדי� עזרי�"לרשות החפ. לסייע לו בפיקוד ובשליטה על האירוע
תצלומי אוויר , )GPSלמשל (עזרי איכו� , מפות, מערכות קשר: המשמשי� לאיסו% ועיבוד המידע

 .וכדומה

ק שירותי הכבאות צרי� להיות מאויש על ידי בעלי תפקידי� בתחומי "חפ, ל"על פי הוראות התו
נציגי� של כלל , קישור, וברותד, גיוס אמצעי� ומשאבי�, לוגיסטיקה, בטיחות, תכנו�, מבצעי�

 .הגופי� המשתתפי� באירוע

3. Ú Â ¯ È ‡ ‰  ˙ ¯ È Ê ·  Ê ‡ „  · È ˆ � ‰  ˙ Â Ï Â Ú Ù:  ) שמעו� רב טפסר, הנציב דאז ) א 
; 103 בקירוב14:00 והתייצב בזירת השרפה בשעה 12:00קיבל הודעה על השרפה בשעה , רומח

רשתות הקשר של � וכ� בתשדורות של "ביומני המבצעי� של רשות כבאות חיפה ושל המרד

__________________ 

 .�18.5.11על פי הודעתו לביקורת בשיחת בירור שהתקיימה עמו ב  100
למשל העברת תמונות , אמצעי חוזי הוא אמצעי להעברת מידע ותקשורת באמצעות מערכות וידאו  101

 .וצילו� וידאו מכלי טיס לקרקע
 .דלעיל" פקודות קבע ונהלי�, תורת הלחימה באש"פרק �תפקידי מפקד האירוע פורטו בתת  102
 .�18.5.11על פי הודעתו לביקורת בשיחת בירור שהתקיימה עמו ב  103
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רשויות הכבאות אי� אסמכתאות להגעת הנציב לזירת השרפה ועל פעולות שנקט או על הנחיות 
�למסוק משטרתי ושהה בו במש� כ,  בקירוב עלה הנציב דאז15:00בשעה . שנת� בסמו� להגעתו

 . דקות20

 ÌÂ˘ ˜ÂÒÓ·˘ ·Èˆ�‰Ó ÂËÏ˜� ‡ÏÂ ÂÓ˘¯� ‡Ï ÏÂ„‚ ‰È‰ ‰Ê ÔÓÊ· ‰Ù¯˘‰ Û˜È‰˘ Û‡
ÂÂÈ„¯ÈÂÂ‡‰Ó ‰˙Â‡ ‰‡¯ ‡Â‰˘ ÈÙÎ ˘‡‰ ·ˆÓ ÏÚ ÌÈÁ .ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ� ‡Ï , ‡Ï Ì‚Â

¯˘˜· ˙Â¯Â„˘˙ ÂËÏ˜� , ‡Â‰ È˙¯Ë˘Ó‰ ˜ÂÒÓ‰Ó „¯È ·Èˆ�‰˘ ¯Á‡Ï˘ ÍÎ ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ‰
 ˙Â‡¯Â‰ Â‡ ˙ÂÈÁ�‰ Ô˙�Â ‰Ù¯˘‰ ˙¯ÈÊ ÏÚ ¯ÈÂÂ‡‰Ó ˙ÈÙˆ˙‰ ÒÈÒ· ÏÚ ·ˆÓ ˙ÂÎ¯Ú‰ ÌÈÈ˜

ÈÂ·ÈÎ‰ ˙ÂÁÂÎ È„˜ÙÓÏ .Ô‡ÎÓ ,‡‰ ˙ÂÏÂÎÈ ÂˆÂÓ ‡Ï˘ ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙ ˙Ï·˜ ¯˘Ù‡˘ ÈÚˆÓ
˘‡· ‰ÓÈÁÏÏ ˙ÂÈËÈ¯˜‰ ˙ÂÚ˘· ˘‡‰ ˙ÈÊÁ . ‰Ú˘· ÏÁ‰ ˜¯15:20·Â¯È˜·  , ¯ÊÂÚ˘ ¯Á‡Ï

˜ÂÒÓÏ ‰ÏÚ ‰ÙÈÁ Ï˘ ÌÈÚˆ·Ó‰ ÔÈˆ˜ ,ÙÁ‰ ÏÈÁ˙‰"‰Ï‡Î ÌÈÁÂÂÈ„ Ï·˜Ï ˜. 

הוא היה לגור� הניהולי הבכיר )  בקירוב14:00בשעה (ע� הגעת הנציב דאז לזירת השרפה  )ב(
; ועצמתה כבר היו יוצאי דופ� באותה עת היק% השרפה; הכבאות בזירת השרפהביותר במער� 

וכפי ,  חיפה וחדרה�היא התפשטה במהירות והתחוללה בשטחי האחריות של שתי רשויות כיבוי 
בשטח פעלו כוחות נרחבי� של ;  שרפה ענקית שאי� עליה שליטה�שהגדירו זאת מפקדי השירות 

הסכנה לנפש ;  וכ� של רשויות כיבוי אחרות ושל ארגוני� אחרי�רשויות הכיבוי של חיפה וחדרה
 . ולרכוש הלכה והתגברה ובגינה א% התקבלה החלטה חריגה על פינוי יישובי� ומתקני�

‰Ù¯˘‰ È„ÓÈÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙‡ Â˜È„ˆ‰ ÚÂ¯È‡‰ ˙¯ÈÊ· Â¯ˆÂ�˘ ÌÈ�ÂÎÈÒ‰
˙È„„‰ ‰¯ÊÚ ˙Â�˜˙ ÁÂÎÓ ·Èˆ�Ï ‰�˙È�˘ ˙ÂÎÓÒ‰ ÈÂˆÈÓ , ÏÚ „Â˜ÈÙ‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Ï·˜ÏÂ

ÌÈ„˜ÙÓ‰Ó „Á‡ ÏÚ ‰ÓÈ˘Ó‰ ˙‡ ÏÈË‰Ï Â‡ ÚÂ¯È‡‰ . ÌÚ Ì‚ „Á‡ ‰�˜· ‰ÏÂÚ ÂÊ ‰ÏÂÚÙ
Â˙‰ ˙Â‡¯Â‰" Ï)˘‡· ‰ÓÈÁÏ ˜¯Ù( , ÏÂ‰È� ÏÚ „˜ÙÂÈ ‰ÏÂ„‚ ‰Ù¯˘ Ï˘ ‰¯˜Ó· Ô‰ÈÙÏ

„˜ÙÓ ÚÂ¯È‡‰ ,ÙÁ ˙ÂÚˆÓ‡· Â˙Â‡ Ï‰�È ¯˘‡"Ì˜ÂÈ˘ ˙Â‡·Î È˙Â¯È˘ ˜ . ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡
 ÏÚÙ ‡Ï Ê‡„ ·Èˆ�‰‰Ù¯˘‰ ÚÂ¯È‡ ÏÎ Í¯Â‡Ï ÂÏ‡ ÂÈ˙ÂÈÂÎÓÒ ˘ÂÓÈÓÏ . 

4 . Ù Á  ˙ Ó ˜ ‰  È ‡ · Â  Ú Â ¯ È ‡ Ï  „ Á ‡  „ ˜ Ù Ó  ¯ „ Ú È ‰ · ˘  ˜ Ê � ‰" È ˙ Â ¯ È ˘  ˜
˙ Â ‡ · Î :ק משות% לשירותי הכבאות נפגע מער� "בהיעדר מפקד לאירוע ובאי הקמת חפ

 : בתחומי� האלה, בעיקר, הדבר בא לידי ביטוי. הפיקוד והשליטה המרכזי על האירוע

)‡( ·¯„ÚÈ‰ ¯˘‡· Ú„ÈÓ‰ ÏÎ ˙‡ ÏÏÎ˙È˘ Ì¯Â‚ ‰È‰ ‡Ï ÚÂ¯È‡Ï „Á‡ „˜ÙÓ 
˙Â�Â˘‰ ˙Â¯Ê‚· ˘‡‰ ˙ÂÁ˙Ù˙‰Ï , ¯˘‡·Â ÚÂ¯È‡· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ÌÈÚˆÓ‡‰Â ˙ÂÁÂÎÏ ¯˘‡·

ÌÈÓÂÈ‡‰Â ÌÈ�ÂÎÈÒÏ . ÈÎÂ ÌÈ„˜ÙÓ‰ ˙Â˘¯Ï Â„ÓÚ˘ ÌÈ·‡˘Ó‰ ÂˆÂÓ ‡Ï˘ ÔÎ ÏÚ ˘˘Á ÌÈÈ˜
È·ËÈÓ ‰È‰ ‡Ï ˘‡· ‰ÓÈÁÏ‰ ÔÂ�Î˙ .ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î ,� ÁË˘· ÌÈ„˜ÙÓ‰ ‰ÓÈÁÏ‰ ˙‡ ÂÏ‰È

„·Ï· ˙ÈÓÂ˜Ó ‰ÈÈ‡¯ ÍÂ˙Ó ˘‡· ,˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂÁ˙Ù˙‰ ÏÚ ‰·Â‚˙·Â ¯Â˙Ï‡ ÍÂ˙. 

)·( ÚÂ¯È‡‰ ÏÂ‰È�Â ÏÂÚÙ˙Ï ‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú ˙‡ ÊÎÈ¯˘ Ì¯Â‚ ‰È‰ ‡Ï ; Â¯ÒÁ ¯˙È‰ ÔÈ·
ÌÈÈ�ÂÈÁ ÌÈÓÂÁ˙· ‰ËÓ È�Èˆ˜ ,ÂÓÎ :ÔÂ�Î˙ ,ÌÈÚˆ·Ó ,‰˜ÈËÒÈ‚ÂÏ ,˙ÂÁÈË·Â ¯˘˜ ; ÔÎ ÂÓÎ
 Ú„ÈÓ‰ ÏÎ ÊÎÂ¯Â ÛÒ‡� ‡ÏÂÓÎ ÚÂ¯È‡‰ ÏÚ „Â˜ÈÙÏ ÈË�ÂÂÏ¯‰ :˙ÂÁÂÎ‰ ÏÎ ÏÚ Ú„ÈÓ , ÏÚ

˘‡‰ ˙ÂÓ„˜˙‰ ˙ÂÓ‚Ó ,ÌÈ¯Èˆ· ‰ÚÂ�˙‰ ÏÚ ,„Ò ÏÚ"ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈ�Â‚¯‡‰ Ï˘ Î , ÌÈ¯˙‡ ÏÚ
¯ÈÂÂ‡‰ ‚ÊÓ ˙ÈÊÁ˙ ÏÚÂ ÔÂÎÈÒÏ ÌÈ„ÚeÓ . 
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)‚(  ‰È‰ ‡Ï ˘‡· ‰ÓÈÁÏ‰ Ï˘ ‰˜ÈË˜Ë‰Â ‰È‚Ë¯ËÒ‡‰ ÔÈÈ�Ú· ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙
¯Ú� ‡Ï ‡Â‰˘ ¯Á‡Ó ¯Â„Ò˘¯„�‰ ÌÂ¯ÂÙ· Í , ÏÚ Â˘Ú�˘ ·ˆÓ ˙ÂÎ¯Ú‰ ÏÚ ÒÒ·˙‰ ‡Ï

Â˙‰ ˙Â‡¯Â‰Ï „Â‚È�· ˙‡ÊÂ ÌÈˆÂÁ�‰ ÌÈ�Â˙�‰Â Ú„ÈÓ‰ ÈË¯Ù ÛÂÒÈ‡ ÒÈÒ·" Ï- ‰ÓÈÁÏ‰ ˜¯Ù 
 ˘‡·)ÚÂ¯È‡‰ ˙¯ÈÊ Ï˘ ·ˆÓ ˙ÂÎ¯Ú‰ ÚÂˆÈ· ÏÚ ˜¯Ù· ‰Ê ÔÈÈ�Ú· Â‡¯( ; ˘‡‰ È„˜ÂÓ˘ Û‡

ÌÈ·Â¯Ó ÂÈ‰ ÌÈ�ÂÎÈÒ‰Â ,·Â˘ÈÈ ÏÚ ‰�‚‰· ˙ÂÙÈ„Ú ¯„Ò Ú·˜� ‡ÏÌÈ ,˙ÂÁÂÎ‰ ˙‡ˆ˜‰· ,
 ÚÂÈÒ‰ ˙ÂÁÂÎ Ï˘ ¯Â·‚˙·Â È¯ÈÂÂ‡ ÈÂ·ÈÎ· ÚÂÈÒÏÂ ‰�‚‰Ï ¯˙ÂÈ· ÌÈÈ�ÂÈÁ‰ ÌÈ„ÚÈ‰ ˙ÚÈ·˜·

È„„‰‰. 

)„ ( ÙÁ ¯„ÚÈ‰·" ˘‡ ˙�ÂÓ˙ ÂÏ·È˜ ‡Ï ÈÂ·ÈÎ‰ ˙ÂÁÂÎ ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ Ï˘ ÈÊÎ¯Ó ˜
˙È�Î„Ú .ÈÂ·ÈÎ‰ ˙ÂÁÂÎÏ ˘¯„�‰ ÈËÈ¯˜ Ú„ÈÓ· ¯·Â„Ó , ÂÏÚÙ˘ ÌÈ¯Á‡‰ ˙ÂÁÂÎÏ Ì‚ ÂÓÎ

Â ÁË˘·‰¯Ë˘ÓÏ Ì˘‡¯· ,˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ Í¯ÂˆÏ ,˘‡· ‰ÓÈÁÏ‰ ÔÂ�Î˙ , ÈÎ¯„ ˙ÚÈ·˜
ËÂÏÈÓÂ ‰˘È‚ , ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰‰ Ì˘Ï ˙Â˘¯„�‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ¯˙È ÏÎ ÚÂˆÈ·Â ÌÈ�ÂÎÈÒ‰ ˙ÚÈ·˜

˘ÂÎ¯‰Â ¯Â·Èˆ‰ ÌÂÏ˘ ˙ÁË·‰Â ˘‡‰. 

)‰ (  ÈÚˆÓ‡ ˙ÏÚÙ‰ ‡ÏÏÂ ˙ÂÁÈË· ˙Â‡¯Â‰ ÏÚ ‰„Ù˜‰ ‡ÏÏ ‰Ï‰Â� ˘‡· ‰ÓÈÁÏ‰
Â˙· ÂÚ·˜�˘ ˙ÂÁÈË·"Ï ,ÏÈÂ·ÈÎ‰ ˙ÂÁÂÎ Ï˘ È˘È‡‰ Ì�ÂÁËÈ· ˙ÁË·‰ Í¯Âˆ . 

 

  תגובת הנציב דאז לעניי� פעולות פיקוד ושליטה שהוא נקט

1. Ú Â ¯ È ‡ ‰  ˙ ¯ È Ê ·  · È ˆ � ‰  Ë ˜ � ˘  ˙ Â Ï Â Ú Ù  הנציב דאז דיווח בתגובתו כי :‰
על מנת לעמוד על מימדיה ומתו� תחושת , התייצב בשטח זמ� קצר לאחר קבלת ההודעה"

 כמיטב יכולתו ובאמצעי� �נטל הנציב חלק , בכל אירוע שרפה נרחבכדרכו . מחויבות מוסרית
 על מנת לסייע לכוחות הפועלי� בשטח ולהעמיד לרשות� את מירב האמצעי� �שעמדו לרשותו 

כמו כ� דיווח הנציב דאז על סדרת פעולות שנקט לאחר שהידיעה על השרפה הגיעה ...". הנדרשי�
ות והנחיות שנת� לרשויות הכבאות ולכוחות הכיבוי בזירת וכ� על פקוד,  בער�12:00בשעה , אליו

 :ובה�, השרפה

 ;104"סופת אש" אישר הנציב להפעיל את פקודת 14:44בשעה  ) א(

 בער� עלה הנציב למסוק משטרתי וסייר באמצעותו מעל אזור השרפה במש� 15:00בשעה  )ב(
 ;  דקות20�כ

ק של רשות כבאות "פנה הנציב לחפ, ילאחר הסיור במסוק המשטרת,  בקירוב15:20בשעה  )ג(
וע� שני , טפסר רגב, חיפה בסמו� לצומת דמו� וקיי� הערכת מצב ע� מפקד שירותי כבאות חיפה

 .קציני� נוספי� מרשות כבאות חיפה

 הורה הנציב לגייס כוחות לטובת האירוע השרפה ולשגר אות� על פי 16:49בשעה  )ד(
 ;דרישה

א בתחנות ולהכי� כוחות תזוזה לכיוו� "להשאיר מינימו� כ" הורה הנציב 17:40בשעה  ) ה(
 ;..."כולל מפקדי שירותי�, הצפו�

לחבור לחיל , טפסר אמיר לוי,  בקירוב הורה הנציב למתא� הכיבוי האווירי18:00בשעה  ) ו(
 ;ק משות% לניהול כוחות הכיבוי האווירי"האוויר על מנת להקי� עמו חפ

__________________ 

הנציב וקצי� הכיבוי הפיקודי מוסמכי� לדרוש את ; היא פקודה של פיקוד העור
" סופת אש"פקודת   104
 .הפעלת פקודה זו בכל עת
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הוראת חירו� זו ; על גיוס כבאי� כללי ומלא בכל תחנות הכיבוי הורה הנציב 19:11בשעה  )ז(
 ;ננקטה בפע� הראשונה בתולדות המדינה

: ג� לאחר היו� הראשו� לשרפה נת� הנציב הוראות ופקודות אופרטיביות בנושאי� האלה ) ח(
החלפה , רענו�; השארת כוחות בכוננות בתחנות הכיבוי; 6הגעת כוחות לשטח כינוס ליד כלא 

 .כ בזירת השרפה"דרישות לקבלת עדכו� סד; חרור של כוחות בזירת השרפהוש

כמה , במהל� ימי הלחימה באש הוא קיי� מספר הערכות מצב עתיות, לטענת הנציב )ט(
ע� מפקדי שתי הגזרות הראשיות טפסר אריה רגב וטפסר יששכר תוהמי וכ� ע� , פעמי� ביו�

 .ללת על המתרחשמפקדי גזרות המשנה לש� קבלת תמונת מצב כו

שר השר לביטחו� פני� וגורמי ממשל , שר הפני�(הנציב עמד בקשר ע� הגורמי� הממוני�  ) י(
על מנת לעדכנ� ולקבל מה� הנחיות והוראות לפעילות וכ� נהג ג� ביחסיו ע� כוחות ) אחרי�

 .ביטחו� והצלה אחרי�

2 . Ú Â ¯ È ‡ Ï  „ ˜ Ù Ó  È Â � È Ó  È ‡  Ô È È � Ú ·  · È ˆ � ‰  ˙ · Â ‚ כי ג� , הנציב דאז טע� :˙
 היעדר: "וכי הסיבה לכ� היא" בשרפות קודמות לא התמנה הנציב כמפקד עליו� למאבק בשרפה"

היכרות� האינטימית של מפקדי , לרשות הנציב) לרבות אג% מבצעי�(משאבי פיקוד ושליטה 
פני מפקדי רשויות �והיעדר יתרו� יחסי לנציב על, שירותי כבאות חיפה וחדרה ע� השטח הבוער

הנציב אינו משמש גור� פיקודי כלפי רשויות : "עוד הוא ציי�". חיפה וחדרה בשטחי� אלהכיבוי 
הנציב אינו יכול לשמש גור� פיקודי כלפי רשויות הכבאות במבנה הנוכחי של מער� . הכבאות
 ".המשטרה היא שנושאת בתפקיד מפקד האירוע ולה החובה והסמכות לנהלו. הכבאות

ˆ�Ï ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÊ‡„ ·È ,·¯-ÁÓÂ¯ ÔÂÚÓ˘ ¯ÒÙË , ˙¯ÈÊ· Â˙Â·ˆÈÈ˙‰ ÈÎ
 ÂÈ„È· ˜¯˘ ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ· ¯˙ÂÈ· ¯ÈÎ·‰ ÈÏÂ‰È�‰ Ì¯Â‚‰ Â˙ÂÈ‰ Û˜Â˙Ó ˙·ÈÂÁÓ ‰Ù¯˘‰

ÏÂ‰È�‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙ÂÊÎÂ¯Ó ,˙Â‡·Î‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ˙ÂÈ¯ÂËÂËËÒ‰ ‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ,
Î ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÂ ˙È„„‰ ‰¯ÊÚ ˙¯‚ÒÓ· ¯ÂÊ‡Ï ¯ÂÊ‡Ó ˙ÂÁÂÎ ˙¯·Ú‰ ˙Ú· ‰Ïˆ‰Â ÈÂ·È

Í¯Âˆ‰ .ÌÈ�Â˘ ÌÈÓÂ¯ÂÙ· ˙Â·Èˆ�‰ È‚Èˆ� È¯·„ÓÂ ÂÓˆÚ ·Èˆ�‰ È¯·„Ó Ì‚ ‰ÏÂÚ ÍÎÏ ˜ÂÊÈÁ ;
Ï˘ÓÏ , ÏÈ¯Ù‡Ó ˙Â‡·Î‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ˙ˆÚÂÓ È¯·Á Ï˘ ÌÂ¯ÂÙ·2004 ÈÓÂÁ˙ Â˘‚„Â‰ Â·˘ 

Ì‰·Â ˙Â·Èˆ�‰ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ..." : ‰˘‚Â‰˘ ˙ÂÈ¯˜˙· ˙Â‡·Î‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ¯ÙÒÓ ÏÚ „˜ÙÏ
˙È„„‰ ‰¯ÊÚ Ô‰· ...‰Ï˙ÂÁ� ,˙Â‡·Î‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ Á˜ÙÏÂ ÔÂÂÎÏ ."... ÔÂÈ„· ÔÎÂ

 ¯·ÂË˜Â‡· ÌÈÈ˜˙‰˘ ÌÂ¯ÈÁ ˙Â˙ÚÏ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ‡˘Â�·2006 ÌÈ�Ù‰ ÔÂÁËÈ·Ï ¯˘‰ ˙Â˘‡¯· 
Ê‡„ ,ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú· ÌÈÏÙËÓ‰ ÌÈ�Â˘‰ ÌÈÙÂ‚‰ È‚Èˆ� ÂÙ˙˙˘‰ Â·˘ ; Ê‡„ ·Èˆ�‰ ÔÈÈˆ ÔÂÈ„·

˘"˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ ÏÚ „Â˜ÈÙ ‰˘ÚÓÏ ÔÈ‡ , Â·˘ ÚÂ¯È‡· ËÚÓÏ ˙Â„ÈÈ� ¯ÙÒÓ ˙ÂÙ˙˙˘Ó
ÚÂ¯È‡‰ ÏÚ ˙ÂÈ¯Á‡ ˙Á˜Ï ·Èˆ�‰ È‡˘¯ Ê‡Â ˙Â‡·Î." 

 ˙È„Â˜ÈÙÂ ˙ÈÏÂ‰È� ˙Â·È˘Á ˙ÂÏÚ· ˙ÂÏÂÚÙ ÚˆÈ· ‡Â‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ Ê‡„ ·Èˆ�‰ ˙·Â‚˙Ó Ì�Ó‡
Â˙‰ ˙Â‡¯Â‰Ó Ô‰ ˙Â·ÈÈÁ˙Ó ¯˘‡ ˙ÂÏÂÚÙ Ô˙Â‡ ˙‡ Ë˜� ‡Ï ‡Â‰ ÌÏÂ‡" ÈÙÂ‡Ó Ô‰Â Ï

‰Á˙Ù˙‰˘ ‰Ù¯˘‰ , „Â˜ÈÙ‰ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ˙Â¯ÂÓ‡ ¯˘‡ÂÚÂ¯È‡‰ ÏÚ ‰ËÈÏ˘‰Â ; ·ˆÓ·
˙È„„‰ ‰¯ÊÚ ˙˘‚ÂÓ Â·˘ ‰ÊÎ˘ ,˙È„„‰ ‰¯ÊÚ‰ ˙Â�˜˙ ˙Â„È˜ÙÓ  ‰ËÏÁ‰‰ ˙‡ ·Èˆ�‰ È„È·

˙ÂÁÂÎ‰ ÏÚ „˜ÙÓ ˘Ó˘È˘ Ì„‡ ÚÂ·˜Ï Â‡ ÌÈ‡·Î‰ ÏÚ „Â˜ÈÙ‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Ï·˜Ï . ˙Ú„Ï
‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï Ê‡„ ·Èˆ�‰ ˙‡ ‰·ÈÈÁ ‰Ê ‚ÂÒÓ ˜�Ú ˙Ù¯˘ ‡˜ÂÂ„
 ˙È¯ÂËÂËËÒ‰ ˙ÂÎÓÒ‰ ÂÈ„È· ‰�˙È�˘-ÚÂ¯È‡ „˜ÙÓ ˙Â�ÓÏ  . 
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3.  Ú Â ˆ È · Â  È ˙ ¯ Ë ˘ Ó  ˜ Â Ò Ó ·  ¯ Â È Ò  Ô È È � Ú ·  Ê ‡ „  · È ˆ � ‰  ˙ · Â ‚ ˙
· ˆ Ó  ˙ Â Î ¯ Ú ·‚„¯ עלה למסוק המשטרתי "כי הוא , טפסר רומח דיווח�רב,  הנציב דאז:‰

 „·Ï· ‰ÂÂÏ˙Ó]מבלי שיהא בסמכותו להשפיע על נתיב טיסתו או על ההנחיות , ]ההדגשה במקור
, לבחו� את גזרת האש, של הנציב במהל� זה הייתה לאמוד את מימדי הבעירהמטרתו . לפעילותו

הנציב לא עלה למסוק כתצפית� משטרתי או כגור� . והיכ�, ולהערי� הא� יש צור� בתגבור כוחות
וזו , הנציב לא חובר לרשת הקשר המשטרתית. וא% לא ניתנו לו בפועל כלי� לש� כ�, מדווח

  ".נוהלה ע� טייס המסוק בלבד

ק של שירות "לחפ"הוא פנה , ) בער�15:20בשעה (כי ברדת מהמסוק המשטרתי , עוד דיווח הנציב
ע� מפקד שירות ] הדגשה במקור [Ó ˙Î¯Ú‰ ÌÈÈ˜Âˆ·) עליו�(כבאות חיפה בסמו� לצומת דמו� 

 היעדרהנציב הצביע על . וע� שני קציני� נוספי� משירות כבאות חיפה, טפסר רגב, כבאות חיפה
ק עצמאי שיוכל לתעד את "עובדה שלרשות הנציב לא עמד חפ"קיומה ונימק זאת בתיעוד ל
ק של שירותי כבאות חיפה היה עסוק ברצ% אירועי� בשטח ולא דאג "החפ"ובעובדה ש" פעולותיו

 ...".או אפילו בחוסר שימת לב כפשוטה, ק עצמו"לתעד שיחות שהתקיימו בחפ

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰ ˜ÂÒÓ‰Ó ˙ÈÙˆ˙‰ ‰�Â˘‡¯‰ ‰ÏÚÓ‰Ó ‰ËÈÏ˘ ÈÏÎ ‡È
‰˙ÂÏÏÎ· ˘‡‰ ˙�ÂÓ˙ ˙‡ Ï·˜Ï ¯˘Ù‡Ó‰ ;ÔÎ ÏÚ ¯˘‡ , È„ÓÈÓ ˙‡ ·Èˆ�‰ „Ó‡˘ ¯Á‡Ï

‰¯ÈÚ·‰ ,˘‡‰ ˙¯Ê‚ ˙‡ ÔÁ· , ÍÈ¯Ú‰Â"˙ÂÁÂÎ ¯Â·‚˙· Í¯Âˆ ˘È Ì‡‰ ,ÔÎÈ‰Â "ÂÈ¯·„Î , ‰È‰
‰Ùˆ˘ ˘‡‰ ˙�ÂÓ˙· ÈÂ·ÈÎ‰ ˙ÂÁÂÎ È„˜ÙÓ ˙‡ Û˙˘Ï ÂÈÏÚ , ˙¯„ÂÒÓ ·ˆÓ ˙Î¯Ú‰ Úˆ·Ï

‡ ÒÈÒ· ÏÚ Â¯·ÚÂÈ ·ˆÓ‰ ˙Î¯Ú‰· ÂÏ·˜˙È˘ ˙ÂËÏÁ‰‰˘ ‡„ÂÂÏÂ ˙ÈÙˆ˙‰ È�Â˙� Ì˙Â
 ˙ÚÈ„ÈÏ „ÁÂÈÓ·Â ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈ�Â‚¯‡·Â ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ· ÌÈÈË�ÂÂÏ¯‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ ˙ÚÈ„ÈÏ

‰¯Ë˘Ó‰ .¯„ÚÈ‰ ÔÎÂ ‰˘Ú ‡Â‰˘ ·ˆÓ‰ ˙Î¯Ú‰Â ·Èˆ�‰ Ë˜�˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ¯·„· „ÂÚÈ˙ 
Â‰ ˜ÂÒÓ‰Ó Â˙„È¯È ¯Á‡Ï Ï·È˜ ‡Â‰˘ ˙ÂÈÚˆ·Ó‰ ˙ÂËÏÁ‰‰ ¯·„· È„Â˜ÈÙÂ ÈÏÂ‰È� Ì‚Ù ‡

È˙Â‰Ó ,ÈÂ·ÈÎ‰ ˙ÂÁÂÎ ÏÚ ‰ËÈÏ˘Â „Â˜ÈÙ· ¯„Ò‰ È‡ ˙‡ ˘ÈÁÓÓ ¯˘‡ .·¯„ÚÈ‰ „ÂÚÈ˙‰ 
) ˙Â·¯Ï¯„ÚÈ‰¯˘˜ ˙Â˙˘¯· ÍÎ ÏÚ ˙Â¯Â„˘˙ ( , ˙ÂÎ¯Ú‰ Ï˘ Ô�ÎÂ˙ ˙‡ ˙Ú„Ï Ô˙È� ‡Ï

ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂËÏÁ‰‰Â ÂÚˆÂ·˘ ,ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈ�Â‚¯‡‰Â ÁË˘· ÌÈ„˜ÙÓ‰ ˙ÚÈ„ÈÏ Â¯·Ú Ì‡‰ ,
 ÔÎ Ì‡Â-·Ú Ô‰ È˙Ó Â¯ .ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î , Ï˘ ˙ÂÏÈÚÂÓ‰Â ˙ÂÏÈÚÈ‰ ˙‡ ¯˜Á˙Ï Ô˙È� ‡Ï

ÌÈÁ˜Ï Ì‰Ó ˜ÈÙ‰ÏÂ ˙ÂËÏÁ‰‰ Ô˙Â‡ ˙Â·˜Ú· ÂÚˆÂ·˘ ÌÈÎÏ‰Ó‰ . 

4.  Ô È È � Ú ·  Ê ‡ „  · È ˆ � ‰  ˙ · Â ‚ ˙¯ „ Ú È ‰ ‰ Ë È Ï ˘ Â  „ Â ˜ È Ù  ˙ Î ¯ Ú Ó  
˙ È ˆ ¯  הוא התריע על מצב מער� הכבאות 2010�2007הנציב דאז ציי� בתגובתו כי בשני�  :‡

אג% , )הדרג הממונה על הנציבות(ל משרדו "שר הפני� ומנכ, ל משרדו"כלפני ראש הממשלה ומנ
סג� שר הביטחו� וראש רשות החירו� הלאומית ודרש , שר האוצר, התקציבי� במשרד האוצר

בי� היתר הוא פנה . ובכלל זה הקמת אג% מבצעי� בנציבות, להקי� מערכת פיקוד ושליטה ארצית
; 2009 ובספטמבר 2009ביוני , מר אליהו ישי,  לשר הפני�;2008במאי , ל משרד הפני� דאז"למנכ

כמו כ� ציי� הנציב דאז כי . 2009 ובמאי ובאוגוסט 2007ולבעלי תפקידי� באג% התקציבי� ביוני 
ראש , בי� היתר,  בנושא מער� הכבאות שבו השתתפו2009הוא התריע על כ� ג� בדיו� מדצמבר 

אול� . ר יובל שטייני&"ד, ושר האוצר; ר אליהו ישימ, שר הפני�; מר בנימי� נתניהו, הממשלה
א� , דרישות הנציב זכו לאוז� קשבת. היו הדברי� ללא הועיל, למרבה הצער"לטענת הנציב 

דברי� שהשמיע בפני הממוני� עליו במשרד הפני� הושמעו על ידי האחרוני� כהד . לביצוע אפסי
 ".ענה כלשהוא� לא קיבלו מ, בפני משרד האוצר ומשרד ראש הממשלה
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 ÏÚ ÚÈ¯˙‰Â ÌÈ�Â˘ Ï˘ÓÓ È‚¯„Ï ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎÂ ‰ÓÎ ¯·Ú· ‰�Ù ÈÎ Ê‡„ ·Èˆ�‰ ˙�ÚËÏ ¯˘‡·
˙Â·Èˆ�· ‰ËÈÏ˘Â „Â˜ÈÙ ÈÚˆÓ‡ ¯„ÚÈ‰ ,‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÔÈÈˆÓ , ‚Èˆ‰ ·Èˆ�‰ ÈÎ

˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ Ï˘ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÎ¯ˆÏ ‰ÂÂÏ�Î ‰Ê Í¯Âˆ ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ˙Ï‰�‰Ï , ÌÈÎ¯ˆ ÂÈ‰˘
 ‰‰Â·‚ Ì˙ÂÏÚ˘ Û˜È‰‰ È·Á¯-˘ È�ÂÈÏÈÓ ˙Â‡Ó "Á ; ‡Ï ÌÈÎ¯ˆ‰ ÏÂÏÎÓ˘ ÔÂÂÈÎ ÌÏÂ‡

‰�Ú� ,‰Ê È„ÂÁÈÈ Í¯Âˆ Ì‚ ‰�Ú� ‡Ï . „Â˜ÈÙÏ ˙ÈÊÎ¯Ó ˙Î¯ÚÓ· Í¯Âˆ‰ ˙‡ „È¯Ù‰ ‡Ï ·Èˆ�‰
ÌÈÎ¯ˆ‰ ÏÏÎÓ ÌÂ¯ÈÁ ÈÚÂ¯È‡ ÏÚ ‰ËÈÏ˘Â105 Í¯ÂˆÎ Â‚Èˆ‰ ‡ÏÂ È„Ó ˙‚¯„ ÏÚ· " ˙ÂˆÈÁ�

‰�ÂÈÏÚ " ‰¯‚˘ ˙Â˙Ú· ‰Ïˆ‰Â ÈÂ·ÈÎ‰ ˙ÂÁÂÎ Ï˘ ˙È·ÈË˜Ù‡ ‰ÏÚÙ‰ÏÌÂ¯ÈÁÂ ; Í¯Âˆ‰
 ÈÏÙÈˆÈ�ÂÓ‰ ‰�·Ó‰ ÁÎÂ� „ÁÂÈÓ· Û˜Â˙ ‰�˘Ó Ï·˜Ó ‰ËÈÏ˘Â „Â˜ÈÙÏ ˙ÈÊÎ¯Ó ˙Î¯ÚÓ·

˙ÈÊÎ¯Ó ‰ÈÈ‡¯ ÂÒÈÒ·· ¯„Ú�˘ ‰Ïˆ‰‰Â ÈÂ·ÈÎ‰ È˙Â¯È˘ Ï˘ ¯ÊÂ·Ó‰. 

 

✯ 

 

 È·Á¯· Â˘Á¯˙‰˘ ˜�Ú ˙ÂÙ¯˘ ˙Â·˜Ú· ÂÓ˜˘ ‰¯È˜Á‰Â ‰˜È„·‰ ˙Â„ÚÂ ˙Â�˜ÒÓ Û‡ ÏÚ
Â¯·Ú ÌÈ�˘· ı¯‡‰ ,˜·Ó „¯˘Ó È‡ˆÓÓ Û‡ ÏÚÂ ÔÂ�·Ï‰ ˙ÓÁÏÓ ÏÚ ÁÂ„· ‰�È„Ó‰ ¯

‰ÈÈ�˘‰ , ‰ËÈÏ˘Â „Â˜ÈÙ ˙Î¯ÚÓ· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÌÈ�Â˘‰ Ï˘ÓÓ‰ È‚¯„Ï ‚Èˆ‰ ‡Ï ·Èˆ�‰
 ˙‚¯„ ÏÚ· È„ÈÈÓ Í¯ÂˆÎ ˙Èˆ¯‡"‰�ÂÈÏÚ ˙ÂˆÈÁ� " ÈÂ·ÈÎ‰ ˙ÂÁÂÎ Ï˘ ˙È·ÈË˜Ù‡ ‰ÏÚÙ‰Ï

ÌÂ¯ÈÁÂ ‰¯‚˘ ˙Â˙Ú· ‰Ïˆ‰Â ,ÏÓ¯Î· ˜�Ú ˙Ù¯˘ ÚÂ¯È‡ ˙Ó‚Â„ . ÏÚ „ÓÚ ‡Ï Ì‚ ·Èˆ�‰
¯È‡ ˙¯ÓÂÁ¯È„Ò‰Ï ÈÁ¯Î‰˘ ÍÎ ÏÚÂ ˙Â¯Á‡ ˙ÂÙ¯˘Ó ‰˙Â‚È¯ÁÂ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰Ù¯˘‰ ÚÂ , ¯·Î

ÚÂ¯È‡‰ Ï˘ ˙Â�Â˘‡¯‰ ˙ÂÚ˘· , ‰�Â˘‡¯Â ˘‡¯·Â ÌÈÓÈ‡˙Ó ‰ËÈÏ˘Â „Â˜ÈÙ Í¯ÚÓ- ˙Â�ÓÏ 
ÙÁ ÌÈ˜‰ÏÂ ÚÂ¯È‡Ï „˜ÙÓ"˙Â‡·Î È˙Â¯È˘ ˜ ,Â˙‰ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰·"Ï . „¯˘Ó ˙Ú„Ï

·Èˆ�‰ Ï˘ Ï„ÁÓ ÍÎ· ˙Â‡¯Ï ˘È ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó. 

 

 

יקוד והשליטה של רשויות הכבאות חיפה וחדרה בזירת סדרי הפ

 האירוע

פרק ( ל"הצור� ההכרחי בהפעלת מערכת פיקוד ושליטה ארצית בא לידי ביטוי בהוראות התו
ראו " (ע� השליטה בזירת אירוע שדה ויער"אשר מגדירות את מבנה ) פרק הלחימה באש, י"אגמ

  ק וימונו חבריו "לצידו יופעל חפ, מפקד האירועעל פי הגדרה זו ע� השליטה כולל את ). 'נספח ג
 . יוק" שטח כינוס ויופעלו אמצעי" לוגיסטיי", כ! ימונו מפקדי גזרות, קציני המטה

ג" פקודות הקבע מטע" מפקד שירותי כבאות חיפה מתייחסות לחשיבות של קביעת סדרי פיקוד 
ה של האירוע דרושות פונקציות ע" התעצמותו המהיר"... כי , וקובעות, ושליטה בזירת האירוע

פעולות מוקדמות ילוו , באירוע ע" סיבו� או תנאי" משתני" במהירות. ניהול ותמיכה, של פיקוח

__________________ 

ל משרד הפני� בעניי� לדרישה תקציבית בת "למנכ, 2008אי ממ, נמצאה כאמור פניה אחת של הנציב  105
 .ח לצור� הקמת מחלקת מבצעי� בנציבות" אש600
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מטרת ... חוסר סדר זה באירוע עלול להביא לנזק ברכוש או א# גרוע מכ�. ע" בלבול והתרגשות
 ... ".ארגו! פיקוד יעיל הינה ביטול הבלבול ואיבוד חיי אד" 

קת סדרי הפיקוד והשליטה של רשויות כבאות חיפה וחדרה בזירת השרפה העלתה את בדי
 :הממצאי" האלה

 

  כבאות חיפהרשותק "חפ

) מפקד התקרית(ק הוא מפקד האירוע "מנהל החפ, קובעות כי) פרק הלחימה באש(ל "הוראות התו
כי , ת הקבע נקבעבפקודו.  קצי! מבצעי" מפקד השירות או סגנו או בהיעדר" : והוא אחד מאלו

 הקי" 12:17בשעה . ק ויפעיל את הכוחות בהתא" להתפתחויות בשטח"מפקד האירוע ימצא בחפ
 ,שרמ!מוטי פסר ט ,סג! המפקד. ק בצומת דמו!"עוזר קצי! המבצעי" של רשות כבאות חיפה חפ

, לזירת האירוע, טפסר אריה רגב, שימש כמפקד האירוע עד להגעת מפקד שירותי כבאות חיפה
 . בקירוב13:00בשעה 

מתשדורות של רשת הקשר המבצעית של רשות כבאות , ק"מרישומי" ביומני המבצעי" של החפ
, כי משימות הפיקוד והשליטה, חיפה ומתחקיר שביצעה הרשות בעקבות אירוע השרפה עלה

 ל"בחלק! נעשו שלא בהתא" להוראות התו, ק של רשות כבאות חיפה וצוותו"המוטלות על חפ
ק הופעל ללא "בי! היתר לכ� שהחפ, הערה זו מתייחסת; ובחלק! לא נעשו כלל, ת הקבעופקודו

; המאפשרת בקרה ומעקב אחר ההנחיות והפקודות שניתנו והפעולות שבוצעו" שלהבת"מערכת 
לתנועת כוחות כיבוי , בנוגע למצב הצירי", מהשטחהחיוני מידע את מלוא הק לא קיבל "החפ

מפקד שירותי כבאות לא הוא לא הועבר למפקדי" שבשטח ובייחוד לוממי, ולמהלכי לחימה באש
לצור� בניית תמונת מצב שלמה ועדכנית ולצור� , בי! היתר, מידע כזה אמור היה לשמש; חיפה

כתוצאה מכ� הערכות המצב שבוצעו היו לקויות ; ביצוע הערכת מצב על ידי מפקד האירוע
ק ומש" לכל מפקדי "ירוע לא הועברו לחפההחלטות של מפקד הא, כמו כ!; כמפורט בהמש�

לא היה גור" אחד מרכזי שלו הייתה שליטה על מצבת הכוחות ומיקומ" בגזרות השרפה ; הגזרות
ולא נקבע מער� הקשר ורשתות הקשר , לא מופו הסיכוני" העיקריי" בגזרות השרפה; השונות

בפועל , פ! שיטתיק שמתפקד באו"בהיעדר חפ). פרק לחימה באש(ל "בהתא" להוראות התו
באופ! אקראי , ביצעו פעולות הללו לפחות בחלק!, ובראש" מפקד שירותי כבאות חיפה, המפקדי"

כמפורט בהמש� , ללא תכנו! ותיאו" וללא ראיית התמונה הכוללת של אירוע השרפה, ומזדמ!
 .הדוח

1. Ù Á  ˘ Â È ‡  "‰ Ù È Á  ˙ Â ‡ · Î  ˙ Â ˘ ¯ ק עוזר " ע" פרו� השרפה הקי" את החפ:˜ 
ק אויש בהמש� "החפ; ששימש במקביל ג" כדובר שלה, צעי" של רשות כבאות חיפהקצי! המב

יצוי! כי רק אחד מהשניי" השתת# בעבר בתרגיל ; על ידי שני קציני מניעת דלקות של הרשות
 . 106ק באירועי שרפות ביערות בשטחי" פתוחי""להפעלת חפ

__________________ 

הקצי� רשו� כאחד המשתתפי� בתרגיל שרפות יער וחורש שהתקיי� במרחב יערות הכרמל באפריל   106
 .ק"לצדו של מפקד החפ, )סמל מבצעי�(ק "שבו הוא תפקד כמפעיל חפ, 1998



 כשלי� ומסקנות,  מחדלי�
 2010 דצמבר 
השרפה בכרמל 
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‚Â‰˘ ‰ËÈÏ˘‰Â „Â˜ÈÙ‰ Í¯ÚÓÓ ˜ÏÁÎ ˙Â�ÓÏ ˘È˘ ‰ËÓ‰ È�Èˆ˜˘ ‰ÏÚÂ˙· ¯„"Ï 
Ú·˜‰ ˙Â„Â˜Ù·Â ,ÙÁ‰ ˙ÂÂˆ ÌÚ ÌÈ�Ó� ¯˘‡"˜ ,Ì‰·Â Â�ÂÓ ‡Ï :ÔÂ�Î˙ ÔÈˆ˜ ,˙ÂÁÈË· ÔÈˆ˜ ,
ÒÂ�ÈÎ ÁË˘ ÔÈˆ˜ ,¯Â˘È˜ ÔÈˆ˜Â ‰˜ÈËÒÈ‚ÂÏ ÔÈˆ˜ .ÔÎ ÂÓÎ ,ÙÁ· Â‡ˆÓ� ‡Ï" ÌÚËÓ ÌÈ‚Èˆ� ˜

 Ì‰·Â ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓÏ ıÂÁÓ ÌÈ¯Á‡ ˙ÂÁÂÎ-‰¯Ë˘Ó‰  ,Û¯ÂÚ‰ „Â˜ÈÙ ,Ë¯"‚ ,„Ó"‡ ,
˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ .ÍÎ· ÛÂ˙È˘Â ÌÂ‡È˙‰ ÔÎÂ ÚÂ¯È‡‰ ÏÚ ‰ËÈÏ˘‰Â „Â˜ÈÙ‰ ˙ÏÂÎÈ ‰Ú‚Ù� 

ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈ�Â‚¯‡‰ ÌÚ ‰ÙÈÁ ˙Â‡·Î È˙Â¯È˘ Ï˘ ‰ÏÂÚÙ‰. 

2 . Ì È Ú ˆ · Ó  Ô Ó Â È  Ï ˘  Ô È ˜ ˙  ‡ Ï  Ï Â ‰ È  ניהול יומ! מבצעי" לרבות ניהולו :�
רישו" נתוני" חלקיי" . הוא כלי בסיסי בניהול אירועי" מבצעיי" ובגיבוש תמונת מצב, ק"בחפ
והוא , ! המבצעי" עלול לפגוע בתשתית המידע שעל פיו המפקדי" יקבלו את החלטותיה"ביומ

עלול ג" לפגוע ביכולת לנתח את האירוע לאחר שהסתיי" ולבצע תחקיר מעמיק לצור� הפקת 
 המנוהל במערכת 107יש לרשו" ביומ! המבצעי", )מבצעי" (200על פי הוראות פרק . לקחי"

, ביטול משימה, הגעתו, יציאה של כוח: ובכלל זה, רות הכבאותבמדויק כל אירוע בשי" שלהבת"
, יעדי המשימות ושמות הכבאי", תנועות כלי רכב של השירות, שליטה באש וחזרה מהאירוע

" שלהבת"כיוו! שמערכת . פגיעה וכל נזק אחר וכ! כל הודעה אחרת שיש לשירות עניי! בה, תאונה
יומ! מבצעי" ודוחות פעולה "נוהל . 108" ידניק יומ! מבצעי"ניהל החפ, ק"לא הובאה לחפ

בפקודות קבע מטע" מפקד שירותי כבאות חיפה מסדיר את הדר� הנאותה לניהול " ממוחשבי"
  .ובכלל זה נקבע כי יש להקפיד על רישו" רצ# האירועי", יומ! מבצעי" ידני

ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡ ,ÈÂ˜Ï ÔÙÂ‡· ÌÈÚˆ·Ó‰ ÔÓÂÈ ˙‡ ‰Ï‰È� ‰ÙÈÁ ˙Â‡·Î ˙Â˘¯˘ ‡ˆÓ� :
¯ÂÁÈ‡· Ì˘¯� Û‡ Ì˜ÏÁÂ „·Ï· ÌÈÈ˜ÏÁ ÂÈ‰ ÌÈÚˆ·Ó‰ ÔÓÂÈ· ÌÈÓÂ˘È¯‰;‰Ó‚Â„Ï  , ÌÂ˘È¯

· ‰˘Ú� ‡Ï ÚÂ¯È‡‰ ˙¯ÈÊÏ ÈÂ·ÈÎ È·Î¯ ˙Ú‚‰"˙Ó‡ ÔÓÊ" ; ÏÎ Ï˘ Ì‰È˙ÂÓ˘ ÂÓ˘¯� ‡Ï
ÌÈÚˆ·Ó‰ ÔÓÂÈ· ‰Ù¯˘‰ ÈÂ·ÈÎ· ÂÙ˙˙˘‰˘ ÌÈ‡·Î‰ , ÂÙ¯Âˆ˘ ÌÈ˘„Á‰ ÌÈ‡·Î‰ Ì‰·Â

‡ÈÈÙÒÚ· ‰Ù¯˘‰ ÈÂ·ÈÎÏ ‡ˆÈ˘ È�Â˘‡¯‰ ÁÂÎÏ ;ÌÈ·Â˘Á ÌÈ�Â˙� , ÔÂ‚Î- ÌÈ‡·Î‰ ˙ÂÓÈ˘Ó 
È„„‰ ÚÂÈÒ ˙¯‚ÒÓ· ‰Ù¯˘‰ ˙¯ÈÊÏ ÂÚÈ‚‰˘ ,ÏÏÎ ÂÓ˘¯� ‡Ï Â‡ ˜ÈÂ„Ó ‡Ï ÔÙÂ‡· ÂÓ˘¯� ;

¯˘˜‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ· Â¯·ÚÂ‰˘ ÈÂ·ÈÎ‰ È�Èˆ˜ Ï˘Â ÌÈ„˜ÙÓ‰ Ï˘ ˙ÂÈÁ�‰Â ÌÈÁÂÂÈ„ ÂÓ˘¯� ‡Ï ,
ÌÈ¯Èˆ‰ ·ˆÓÏ Ú‚Â�· ,„ ÂÓ˘¯� ‡Ï Û‡Â ˘‡· ‰ÓÈÁÏ ÈÎÏ‰ÓÏÂ ÈÂ·ÈÎ ˙ÂÁÂÎ ˙ÚÂ�˙Ï ÈÁÂÂÈ

ÌÈÓ‰ ˙Â¯Â˜Ó· ¯ÒÂÁÏ Ú‚Â�· ÌÈÁÂÂÈ„Â È˙¯Ë˘Ó‰ ˜ÂÒÓ‰ .˘ ÔÈÂˆÈ· ¯·Â„Ó ÌÈÁÂÂÈ„
Â· ˙ÂÈÁ�‰˘ÁÂË·Â ÏÈÚÈ ÔÙÂ‡· ˘‡· ‰ÓÈÁÏ‰ ÔÂ�Î˙ Ì˘Ï ıÂÁ�‰ ÈËÈ¯˜ Ú„ÈÓ Ì‰ . ‰Ú˘Ó

 ÌÈ„˜ÙÓ‰ ÏÎ ˙ÚÈ„ÈÏ ‡·Â‰ Ú„ÈÓ‰ Ì‡‰ ˙Ú„Ï Ô˙È� ‡Ï ÈÂ‡¯Î Ï‰Â� ‡Ï ÌÈÚˆ·Ó‰ ÔÓÂÈ˘
Á‡‰ ÌÈ�Â‚¯‡‰ Ï˘ ÂÏ‡ ˙Â·¯Ï ÁË˘·˘ÌÈ¯ .¯„ÚÈ‰ Ú„ÈÓ‰ Ï˘ ‡ÏÓ ÌÂ˘È¯  È„Î· Â· ˘È

Ï‚ÙÂÙÁ‰ Ï˘ ˙ÏÂÎÈ· Ú"Ï ˜˘·‚ ˙Ï·˜ Í¯ÂˆÏ ‰ÓÏ˘ ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙ ˙ÂËÏÁ‰ Ï˘ ÌÈ„˜ÙÓ‰ 
ÔÎÂ ˙ÏÂÎÈ·˙˜Ù‰ Í¯ÂˆÏ ˜ÈÓÚÓ ¯È˜Á˙ Úˆ·ÏÂ ÌÈÈ˙Ò‰˘ ¯Á‡Ï ÚÂ¯È‡‰ ˙‡ Á˙�Ï ÌÈÁ˜Ï . 

 אלו של  הנחיות קריטיות שחשוב היה להביא! לידיעת כל המפקדי" בשטח ללהל! דוגמאות 
אול" אלו לא נרשמו ביומ! המבצעי" ,  ובמיוחד למשטרה,הכבאות ואלו של הארגוני" האחרי"

 :המפקדי"כל ולא הועברו לידיעת 

__________________ 

 . מבצעי�, 200על פי מינוח של הפרק , י�יומ� אירוע  107
ינוהל יומ� מבצעי� ידני בו ירשמו , במקרה של כשל כלשהו של המערכת,  מבצעי�200על פי פרק   108

 .פעולות מבצעיות בדיו אדומה ופעולות אחרות בדיו כחולה
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 14:27 קצי! המבצעי" של רשות כבאות חיפה משעה ביומ! המבצעי" הוראתלא נרשמה  )א(
לכיוו! בית אור! וכ! הלאה לא לרדת ] כוחות רשות כבאות חיפה[כל כוחות כרמל  "... ברשת הקשר

אי! תיעוד לכ� שההנחיה הועברה לידיעת הארגוני" האחרי" ; "]4כביש על לכיוו! צומת אור! [
 .ובייחוד למשטרה

כיבוי שלחמו באש הלצוותי   טפסר רגב, לדבריו,ההוראה שנת!ולא הופצה  לא נרשמה  )ב(
לכיוו! [למטה ] 721בציר [ת לא לאפשר לא# רכב לרד "15:00בצומת בית אור! בסביבות שעה 

 . וכ! הוראתו לחסו" את המעבר בצומת]" 4צומת אור! על כביש 

3. ¯ ˘ ˜ ‰  ˙ Â Î ¯ Ú Ó ·  Ì È È Â ˜ È Ï: לפי התחקירי" של רשויות הכבאות התגלעו בעיות 
בשל עומס תעבורה של כל כוחות הכיבוי על תדר קשר , ק חיפה"חמורות במערכות הקשר של חפ

ביכולת תעבורת המידע והפקודות בי! כוחות הכיבוי וההצלה עקב כ� נוצר כשל חמור . אחד
ע" כוחות סיוע אווירי , בקשר ע" כוחות הסיוע ההדדי שתגברו אותו, בשירות עצמו ומחוצה לו

יצוי! כי על . א"ומד, ס"שב, ובה" המשטרה, וע" כוחות ביטחו! וחירו" אחרי" שהשתתפו באירוע
שהיא רשת קשר משותפת לגורמי חירו" , "מציל"שת ל בזמ! אירוע שרפה יש לעבוד בר"פי התו

, משטרה ואחרי" ע" המסוק המשטרתי הצופה על זירת השרפה מהאוויר, כבאותרשויות הכמו 
 .אול" ביומה הראשו! של השרפה לא נעשה בה שימוש

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÛÂÁ„‰ ÈÚˆ·Ó‰ Í¯Âˆ‰ ˙‡ ·Â˘ ‰˘È‚„Ó ÏÓ¯Î· ‰Ù¯˘‰
�È˜˙ ¯˘˜ ˙Î¯ÚÓ ˙¯„Ò‰· ÚÂ¯È‡ ÏÎÏ ‰�ÎÂÓ ‰È‰˙ ‡È‰˘ ÍÎ ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓÏ ‰ÏÈÚÈÂ ‰

‰¯‚˘·Â ÌÂ¯ÈÁ·. 

4. Ù Á  Ô È È � Ú Ï  · ‚ ¯  ¯ Ò Ù Ë  ˙ Â Ò Á È È ˙ ‰"‰ Ù È Á  ˙ Â ‡ · Î  ˙ Â ˘ ¯ בתגובתו : ˜ 
. אינ! יכולות ולא התיימרו להחלי# את פקודות הקבע הקיימות"ל " כי הוראות התו,ציי! טפסר רגב
משנת ] ל"של תו[קבע בהוראות החלקיות לא הורה להחלי# את פקודות ה] הנציב[ואכ! המפקח 

עוד טע! טפסר רגב ...".  ולא הורה לבטל הוראה ספציפית כלשהיא מפקודות הקבע2005
וה! משולבות ע" פקודות , ל הוטמעו וה! תקפות לכל דבר ועניי!"הוראות התו"כי , בתגובתו

 ". ל במשולב"על פי פקודות הקבע והוראות התו"והוא פעל " הקבע

ק "תפעול החפ"כי , טע! טפסר רגב, ק רשות כבאות חיפה והפעלתו"דרי הקמת חפבאשר לס
עוד ". ק מתא""כאשר הוק" חפ, ])ל"הכוונה לתו [2005התנהל בדיוק לפי פקודות הקבע והוראות 

; 109ק מתא""ק רשות כבאות חיפה שהוק" בצומת דמו! שימש כחפ"הוא ציי! בתגובתו כי חפ
קרוב , ק דינאמי"מפעיל חפ, לרבות ממשטרת ישראל, וספי"ע" קציני" נ, טפסר רגב"כאשר 

מבצע הערכות , לומד את החומר, כשהוא נע מגזרה לגזרה, למוקדי האש ולפקודיו הנאבקי" בה
טפסר רגב ...". ק המתא""מעביר את המידע לחפ, מקבל החלטות בתיאו" ע" כלל הגורמי", מצב
לב לב! של אלה היא  " ק "שנוצרו בתפקוד החפכי אי! בדברי" הללו כדי להמעיט מבעיות , ציי!

מערכת הקשר אשר פעלה על תדר אחד שלא עמד בעומס ואשר פגע קשות באפשרות התפקוד של 
 ...".ק המתא""החפ

__________________ 

קו א" בעמדה אחורית יותר מ, ק הקדמי"ק מתא� יימצא בקרבת החפ"חפ, על פי פקודות הקבע  109
על מנת לאפשר שגרת פעילות ועבודה לאור" זמ� ללא התלות בהתפתחות סיכוני שרפה , התקרית

אשר מחו' לרשות ,  לקשר בי� מפקד התקרית ובי� כוחות סיוע והצלה אחרי�&תפקידיו ; בשטח
 .ל"א וקק"מד, דוגמת המשטרה, הכיבוי
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פתיחה של לא : ובה!, טפסר רגב ציי! ג" את הפעולות שנקט בפרק הזמ! הרלוונטי לדוח הביקורת
תצפיות , ביצוע סיורי"; ק קדמי בפיקודו"הקמת חפ; ותפחות משמונה גזרות אש ומינוי מפקדי גזר
ל בגזרות "נציגי רשות שמורות הטבע וקק, המשטרה, והערכות מצב ע" מפקדי כוחות הכיבוי

, מת! הנחיות בעניי! התנועה בצירי"; פיקוד על כוחות הכיבוי שנלחמו באש; השרפה השונות
וההוראה שנת! , "דמו! ומש" לאוניברסיטהכל הנסיעות יבוצעו לכיוו! צומת "לרבות ההמלצה כי 

לא לאפשר לא# רכב לרדת  "15:00לצוותי כיבוי שלחמו באש בצומת בית אור! בסביבות שעה 
 ]".לכיוו! צומת אור![למטה ] 721בציר [

‰ÏÂÚ ·‚¯ ¯ÒÙË ˙·Â‚˙Ó ,ÚÂ¯È‡‰ ˙¯ÈÊÏ Â˙Ú‚‰ ¯Á‡Ï ÈÎ , ˙ÂÈÏÂ‰È� ˙ÂÏÂÚÙ ÚˆÈ· ‡Â‰
˙ÂÈ„Â˜ÈÙÂ˙Â·¯ . ÌÏÂ‡ ÔÈ‡˘ Û‡Â˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ÂÏ ‰Ù¯˘‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ÂÈ‰ ‰Ó ˙Ú„Ï Í¯„ " Ï

Ô‡ÂÏÓ· ˙ÂÓÈÈ˜˙Ó ÂÈ‰ , ÈÎ ‰ÏÚÓ Â˙ÂÏ‰�˙‰ Í¯„ ˙�ÈÁ· ˙ÂÈ�ÂÈÁ ˙ÂÏÂÚÙ Ô˙Â‡ Ë˜� ‡Ï ‡Â‰
Â˙‰ ˙Â‡¯Â‰Ó ˙Â·ÈÈÁ˙Ó‰"Ú·˜‰ ˙Â„Â˜ÙÓÂ ÏÙÁ‰ ˙ÏÚÙ‰ Í¯„Ï ¯˘‡· " ¯˘‡Â ˜ ˙Â¯ÂÓ‡

 ÏÈÚÙ‰Ï „˜ÙÓÏ ÚÈÈÒÏÚÂ¯È‡ ÏÚ ‰ËÈÏ˘Â „Â˜ÈÙ ;ÈÓ· „„Á˙Ó ‰Ê Í¯Âˆ ·Î¯ÂÓ ÚÂ¯È‡· „ÁÂ
-˙Â¯Ê‚ ‰·Â¯Ó  , Ï‡Èˆ�ËÂÙ ÈÂˆÈÓÂ ÌÂ‡È˙ Ï˘ ¯˙ÂÈ· ‰‰Â·‚ ‰Ó¯Ï ˘¯„�˘ ÌÈ�Â‚¯‡Â ˙ÂÁÂÎ

ÌÈ·‡˘Ó‰ .ÙÁ‰ ˙‡ ÏÈÚÙ‰ ‡Ï ·‚¯ ¯ÒÙË˘ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È··" ˙¯Â·Ú˙Ï ˙ÈÊÎ¯Ó ˙ÓÂˆÎ ˜
„˜ÙÓÎ ÂÏ˘ ˙È�ÂÈÁ ‰ËÈÏ˘ ÚÂ¯ÊÂ Ú„ÈÓ‰. ÏÚ ‰ËÈÏ˘‰Â „Â˜ÈÙ‰ ˙ÏÂÎÈ ‰Ú‚Ù� ÍÎ· 

È˘Â ÌÂ‡È˙‰ ÔÎÂ ÚÂ¯È‡‰Á ˙Â‡·Î È˙Â¯È˘ Ï˘ ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙‰ÙÈÌÈ¯Á‡‰ ÌÈ�Â‚¯‡‰ ÌÚ  . 

 

 ק רשות כבאות חדרה"חפ

1. Ù Á  ˙ Ó ˜ ‰  È ¯ „ Ò"˜ : ע" התעצמות השרפה והתקרבות האש , 14:00בשעה
ביומ! " פתח אירוע"חדר המבצעי" של הרשות , לשטחי" שבאחריות רשות הכבאות חדרה

ובה! הקצאת הכוחות , ת לאירועהמבצעי" והחל לנהל ולתעד בו את כל הפעולות הנוגעו
 . והאמצעי" ושליחת" לזירת השרפה

 היה ברור שמדובר בשרפה גדולה שהחלה להתפשט 12:20כבר בשעה , על פי אסמכתאות שונות
 אז ביקש עוזר קצי! המבצעי" של רשות כבאות חיפה  לשטח שבאחריות רשות כבאות חדרה 

טפסר תוהמי מסר לביקורת כי בשעה  . זהמהמשטרה לפנות יישובי" ומתקני" השוכני" בשטח
: טפסר רגב, הודיע לו מפקד שירותי כבאות חיפה, בעת שהוא שהה בכנס המפקדי",  בער�14:00

[...] ביקשתי מ, מיד יצאתי: "טפסר תוהמי ציי!". שרפה ענקית בכיוו! בית אור! תגיע למקו""... 
והמי הגיע לזירת האירוע לקראת השעה טפסר ת...". סג! מפקד השירות לבצע פינוי של בית אור!

 19:00110אול" רק בשעה . ע" הגעתו התחיל לפקד על כוחות הכיבוי של רשות כבאות חדרה; 15:45
  .4ק ושטח כינוס של הרשות בצומת אור! שבכביש "הוא הקי" חפ

2. Ù Á ‰  ‡ ˘ Â � Ï  ‰ ¯ „ Á  ˙ Â ‡ · Î  È ˙ Â ¯ È ˘  „ ˜ Ù Ó  ˙ · Â ‚ טפסר תוהמי  :˜"˙
עת הגיע לאירוע פעל ...  הנדרש בהינת! האמצעי" שהיו בידיומלא אחר כל"ציי! בתגובתו כי 

ביצע תצפית על תא השטח ובהתא" . ק לחימה וממנו ניהל את האירוע"מרכב הפיקוד בו הקי" חפ
הכווי! , פעל לקבל תמונה אווירית על מצב האש והתפשטותה, חילק את הכוחות לגזרות פעולה

בחלו# , מיד כאשר הדבר נתאפשר. גזרות השונותאת כוחותיו ואת כוחות הסיוע שהגיעו אל ה
 ". ונקבע שטח כינוס' קבע'ק "שלוש וחצי שעות מאז האש פשטה בתחו" חדרה הוק" חפ

__________________ 

 רק �באיחור , ירותי כבאות חדרהק ושטחי הכינוס של הרשות הוקמו בהוראת מפקד ש"כיוו� שהחפ  110
 .לא נית� לעמוד על אופ� תפקוד� בשעות הרלוונטיות לביקורת, 19:00בשעה 
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מרגע [ק ושטח כינוס חדרה הוקמו כאמור כעבור שלוש שעות וחצי "חפ"טפסר תוהמי הוסי# כי 
ראשונות לאור עומס בשעות השרפה ה. ובהזדמנות הראשונה האפשרית] הגעתו לזירת השרפה

כל כוח האד" היה נחו� לצור� ניסיונות ההשתלטות על השרפה ומניעת , המשימות וריבוי הגזרות
 ".ק ושטח כינוס"לא הייתה כל אפשרות להתפנות להקמת חפ... התפשטותה לישובי" הסמוכי"

ÈÓ‰Â˙ ¯ÒÙËÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,˙ÂÓÈ˘Ó‰ ÒÓÂÚ ‡˜ÂÂ„ ÈÎ , ˙Â¯Ê‚ ÈÂ·È¯
ÏÂÚÙ‰ÙÁ ÌÈ˜‰Ï Â˙Â‡ Â·ÈÈÁ ˙ÂÁÂÎ‰ ÈÂ·È¯Â ‰" ‰Ù¯˘‰ Ï˘ ˙Â�Â˘‡¯‰ ˙ÂÚ˘· ¯·Î ˜

ÚÂ¯È‡‰ ÏÚ ‰ÎÏ‰Î „˜ÙÏ È„Î· ÂÏ ıÂÁ�‰ Ú„ÈÓ‰ ÏÎ ˙‡ ÂÈ„È· ÊÎ¯Ï „˜ÙÓÏ ÚÈÈÒÏ ÍÎ·Â .
Â˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ ‰È‰ ÈÓ‰Â˙ ¯ÒÙË ÏÚ"ÙÁ‰ ˙Ó˜‰ ÏÚ ˙Â¯Â‰ÏÂ Ï" ‰Ú˘· „ÂÚ ˜

14:00·Â¯È˜·  ,ÓÈÏ˘ Ú„ÈÓ ÂÈ„È· ‰È‰ ¯·Î Ê‡ ‰Ù˜È‰· ‰‚È¯Á ‰Ù¯˘· ¯·Â„Ó˘ ÍÎ ÏÚ „
 Ì„‡ ÈÈÁ ˙�ÎÒÓ Û‡Â ‰¯„Á ˙Â‡·Î ˙Â˘¯ ˙ÂÈ¯Á‡·˘ ÌÈÁË˘Ï ˙Â¯È‰Ó· ˙·¯˜˙Ó‰

ÌÈ·Â˘ÈÈ ÈÂ�ÈÙ ˙·ÈÈÁÓÂ ,ÚÂ¯È‡‰ ˙¯ÈÊÏ ÚÈ‚‰˘Î „ÈÓ ¯ÚˆÓÏ Â‡ , ‰Ú˘·15:45 - ‰ÏÂÚÙ 
‰˘Ú ‡Ï˘ . ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘Â ÌÂ‡È˙‰ ÔÎÂ ÚÂ¯È‡‰ ÏÚ ‰ËÈÏ˘‰Â „Â˜ÈÙ‰ ˙ÏÂÎÈ ‰Ú‚Ù� ÍÎ·

È˘ Ï˘ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈ�Â‚¯‡‰ ÌÚ ‰¯„Á ˙Â‡·Î È˙Â¯ . 

 

 ביצוע הערכות מצב של זירת האירוע

1. · ˆ Ó  ˙ Â Î ¯ Ú ‰  Ú Â ˆ È ·  È ¯ „ Ò :פרק הלחימה , י"פרק אגמ(ל "על פי הוראות התו
מדובר ; על מפקד האירוע לקיי" אחת לשעה הערכת מצב" שרפה גדולה"ע" הכרזה על , )באש

היוועצות ע" כל , מקד בבחינת מצב האירועשמבצע המפקד והוא מת) 'ראו נספח ד(בתהלי� 
תוצאת הערכת המצב היא תוכנית פעולה ; הגורמי" הרלוונטיי" וקבלת החלטות מתאימות

התהלי� כולל בי! היתר את ; להמש� הלחימה באש אשר תועבר למפקדי" ולכוחות שבשטח
 : השלבי" הבאי"

, הגורמי" להתנהגות השרפה"  ובה" , קבלת נתוני" מזירת האירוע לביצוע הערכת מצב )א(
 ; "סיכוני" ומגבלות והכוחות בשטח והשינויי" הצפויי" בפרק הזמ! הקרוב

הגדרת חזית . 1: " עיבוד הנתוני" והפקת המסקנות הנובעות מה" ביצוע הערכת מצב  )ב(
 . תחזית מטאורולוגית. 4. הא" הכוחות הקיימי" מספיקי". 3. מה! רמות הסיכו! לגזרות. 2. האש

 ]". צפי של נתוני זירת האירוע האמורי" לטווח של שעה[צפי לשעה . 5

 איזה כוחות ואמצעי" דרושי"  חלוקה לגזרות : "דר� הפעולה אשר כוללת/קביעת תכנית )ג(
 ". שיטת תקיפת האש באמצעי" הנדרשי"; לכל גזרה

ונקיטת " בחיתוכי מצ" זאת על ידי ביצוע  בחינת היעילות של תכנית הפעולה שננקטה  )ד(
 .או מתקנות על פי הצור�/פעולות משלימות ו

 Ô˙Â¯È„˙ ˙ÚÈ·˜Â ·ˆÓ ˙ÂÎ¯Ú‰· Ì‰· ·˘Á˙‰Ï ÚÂ¯È‡‰ „˜ÙÓ ÏÚ˘ ÌÈ�Â˙�‰ ÏÂÏÎÓ- ˙Á‡ 
 ‰Ú˘Ï- ¯˘‡ ˙È˙ËÈ˘Â ‰ÙÈ˜Ó ·ˆÓ ˙Î¯Ú‰ ÚÂˆÈ·· ˙Â·È˘Á‰ ÏÚ „ÓÏÏ È„Î Ì‰· ˘È 

È�Î„Ú‰Â ÈË�·Ï¯‰ Ú„ÈÓ‰ ·¯Ó ÏÚ ˙ÒÒÂ·Ó .ÌÏÂ‡ ,˙¯Â˜È·‰ È¯Â¯È·Ó ,˘˙Ó ¯˘˜‰ ˙Â¯Â„
 „¯˘Ó ıÈÙ‰˘ ÌÈ�ÂÏ‡˘‰Ó ÔÎÂ ‰Ù¯˘‰ ¯Á‡Ï ˙Â‡·Î‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ÂÚˆÈ·˘ ÌÈ¯È˜Á˙‰ÓÂ
 È„˜ÙÓ ÂÚˆÈ· Â·˘ ÔÙÂ‡Ï Ú‚Â�· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÌÈÏÂÚ ˙Â‡·Î‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ÌÈ�Èˆ˜Ï ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó

·ˆÓ‰ ˙ÂÎ¯Ú‰ ˙‡ ‰¯„ÁÂ ‰ÙÈÁ ˙Â‡·Î È˙Â¯È˘ ;ÏÏÎÎ , ˙Â‡¯Â‰· ˘¯„�Î ÂÚˆÂ· ‡Ï ÂÏ‡
Â˙‰"Ï,‰ÏÚ ÍÎÂ : 
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)‡( ˘ È„˜ÙÓ·ˆÓ ˙ÂÎ¯Ú‰ ÂÚˆÈ· ‰¯„ÁÂ ‰ÙÈÁ ˙Â‡·Î È˙Â¯È , ÏÚ ÂÚˆÂ· ‡Ï ÂÏ‡ ÌÏÂ‡
Â˙· ˘¯„�‰ ÈÙ" Ï-ÌÈ�Ó„ÊÓ ÌÈ˘‚ÙÓ ÏÏÎ Í¯„· ÂÏ‡ ÂÈ‰  , ‡ÏÂ Ì·Î¯‰· ÌÈÓˆÓÂˆÓ

ÌÈ��ÎÂ˙Ó , ‰Ù¯˘‰ ˙¯ÈÊ· ÌÈ�Â˘ ÌÈÓ¯Â‚ ÌÚ „˜ÙÓ‰ Ï˘ ˙ÂÈÂˆÚÈÈ˙‰Â ÔÂÎ„Ú ˙ÂÁÈ˘- Ì‡ 
ÂÏ ‰ˆÂÁÓ Ì‡Â ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ ÌÚËÓ .ÂÚˆÈ·˘ ·ˆÓ‰ ˙Î¯Ú‰ ÏÚ ‰ÒÒ·˙‰ ‡Ï ÌÈ„˜ÙÓ‰ 

ÙÁ‰ ˘·È‚˘ ‰‡ÏÓ ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙"˜ , ÔÎ˘ÙÁ"‰ÙÈÁ ˜ ,¯ÂÓ‡Î, ‡Ï  Ú„ÈÓ‰ ‡ÂÏÓ ˙‡ ÊÎÈ¯
 ‡ÏÂ ÂÈ„È· ÌÈÚˆ·Ó ÔÓÂÈ Ï‰È� ÔÙÂ‡·ÙÁ ÂÏÈ‡Â ÈÂ‡¯"Ì˜Â‰ Ì¯Ë ‰¯„Á ˜. 

)·( ‰ÙÈÁ ˙Â‡·Î ˙Â˘¯ Ï˘ ÌÈÓÂ˘È¯·Â ¯˘˜‰ ˙Â¯Â„˘˙·˘ ÔÂÈÎ , ‰Ê ÏÏÎ·Â- ÌÈ�ÓÂÈ· 
ÙÁ Ï˘ ÌÈÈÚˆ·Ó"˙Â˘¯‰ ˜ ,È‡ ˙ÂËÏÁ‰‰Â ·‚¯ ¯ÒÙË ÚˆÈ·˘ ·ˆÓ ˙ÂÎ¯Ú‰ Ï˘ „ÂÚÈ˙ Ô

Ô‰È˙Â·˜Ú· ÂÏ·˜˙‰˘ ,˙Ú„Ï Ô˙È� ‡Ï :‰· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ Ï˘ ˜ÈÂ„Ó‰ ·Î¯‰‰ ‰È‰ ‰ÓÔ ; ‰Ó
ÚÂˆÈ· Ï˘ ˙Â¯È„˙‰ ‰˙ÈÈ‰Ô ; ÈË�·Ï¯‰ Ú„ÈÓ‰ ‡ÂÏÓ ÏÚ ÂÒÒ·˙‰ ·ˆÓ‰ ˙ÂÎ¯Ú‰ Ì‡‰

 ÚÂ¯È‡‰ ˙¯ÈÊÓ Ï·˜˙‰˘ È�Î„Ú‰Â-ÁË˘· ÌÈ„˜ÙÓ‰Ó  ,ÙÁ‰Ó"¯Á‡‰ ÌÈ�Â‚¯‡‰ÓÂ ˜ ÌÈ
‰˙ÂË˘Ù˙‰ ˙ÈÊÁ˙ÏÂ ˘‡‰ ˙ÈÊÁÏ Ú‚Â�· ,‰ÚÂ�˙‰ È¯Èˆ· ÌÈ�ÂÎÈÒÏ , ÁË˘·˘ ˙ÂÁÂÎÏ

Ì˙Â˘È‚� ˙ÂÏ·‚ÓÏÂ ;·ˆÓ‰ ˙ÂÎ¯Ú‰ ˙Â·˜Ú· ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂÈÚˆ·Ó‰ ˙ÂËÏÁ‰‰ Ô‰Ó ; Ì‡‰
ÙÁ‰ ˙ÚÈ„ÈÏ Â¯·Ú ˙ÂËÏÁ‰‰"˜ ,ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈ�Â‚¯‡‰Â ÁË˘· ÌÈ„˜ÙÓ‰ , ÔÎ Ì‡Â- Ô‰ È˙Ó 

Â¯·Ú. 

)‚( Â˙� ÏÚ ÂÒÒ·˙‰ ‡Ï ·ˆÓ‰ ˙ÂÎ¯Ú‰ ‰È‚ÂÏÂ¯Â‡ËÓ È�-ÈÂÊÁ‰ ‰ÊÂ ÌÈÈ˜‰ ¯ÈÂÂ‡‰ ‚ÊÓ  ,
 „ÁÂÈÓ·Â- ÏÚ ‰ ÌÈ�Â˙�Ï ¯˘‡· ÌÈÈÂÙˆ‰Â ÁÂ¯‰ È�ÂÂÈÎÏ ‰˙ÓˆÚ- Ì‰Ï ˘È˘ ÌÈ�Â˙� 

 ˘‡‰ ˙Â‚‰�˙‰Ï ¯˘‡· ˙ÈËÈ¯˜ ˙ÂÚÓ˘Ó- ÔÈ·Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯ÂÊ‡ ¯·ÚÏ ‰˙ÂË˘Ù˙‰Ï ÔÈ· 
‰˙ÓˆÚ· ‰„È¯ÈÏ.  

2. · ˆ Ó  ˙ Â Î ¯ Ú ‰  Ú Â ˆ È · Ï  · ‚ ¯  ¯ Ò Ù Ë  ˙ · Â ‚  סר רגב כי בתגובתו ציי! טפ:˙
 :ובכלל זה, בפרק הזמ! הרלוונטי לביקורת הוא ביצע כמה הערכות מצב

ק של "הוא ביצע הערכת מצב בחפ)  בקירוב13:00בשעה (לאחר הגעתו לזירת האירוע  ) א(
מייד לאחר מכ! הוא פגש את ; ל"רשות כבאות חיפה בהשתתפות נציגי רשות הטבע והגני" וקק

גיוס הכבאי" והפעלת , י" וקיבל מה" הסבר על היערכות הכוחותסג! מפקד השירות וקצי! המבצע
 ;כוחות הסיוע

ע" גורמי" מפיקוד המשטרה באזור בית הסוהר " הערכת מצב מצומצמת"טפסר רגב קיי"  ) ב(
 ;ובה נדונה בי! היתר מידת הדחיפות של פינוי בית הסוהר, דמו!

בצעי" של רשות כבאות חדרה באזור בית הסוהר דמו! נפגש טפסר רגב ע" קצי! המ ) ג(
 ;ובוצעה הערכת מצב

טפסר רגב חזר לאזור בית הסוהר וקיי" הערכת מצב , 721הואיל והאש התקרבה לציר  ) ד(
 ;בנוגע לתנועת הכוחות על הצירי"

 בקירוב טפסר רגב חבר לסג! מפקד שירותי כבאות חיפה וקיי" הערכת מצב 15:00בשעה  ) ה(
 ;נוספת

ביצעו טפסר רגב ומפקד ]  בקרוב15:20בשעה [עה לקיבו� בית אור! לאחר שהאש הגי )ו(
א� ניסיו! זה נכשל עקב האש  "721ה" ניסו לרדת בציר . המרחב סיור לצור� הערכת מצב בגזרה

 ".החזקה

שטחי כינוס , ק"הטענות הנוגעות להקמת חפ"כי ,  הוסי# טפסר רגב להסבריו וציי!2012במאי 
אינ! לוקחות בחשבו! את העובדה כי מדובר בשעות ] הביקורת[ח והערכות מצב המופיעות בדו
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 גזרות אש הוא פועל לפי 8 כאשר מדובר ב...  גזרות8התפתחות של : חירו" מיוחדות במינ!
 ...". של השרפהחירו"או בשלבי ה/שעוסק בשרפה ו' ל"תו'ה

3. · ˆ Ó  ˙ Â Î ¯ Ú ‰  Ú Â ˆ È · Ï  È Ó ‰ Â ˙  ¯ Ò Ù Ë  ˙ · Â ‚ ,  טפסר תוהמי ציי! בתגובתו:˙
לפחות ככל שהדבר , במציאות האירוע הדבר היה בלתי אפשרי"כי , ע לביצוע הערכות מצבבנוג

בשלבי" אלו ביצע מפקד השירות הערכות מצב מול לוחמי . נוגע לשעות הראשונות של השרפה
 ."בהתא" לתנאי" ששררו וככל שהדבר התאפשר, האש ומפקדי הגזרות

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ·‚¯ ¯ÒÙË Ï˘ Â˙·Â‚˙ ˙È˙˘˙‰ ÌÚ ˙·˘ÈÈ˙Ó ‰��È‡
ÏÈÚÏ ‰‡·Â‰˘ ˙È˙„·ÂÚ‰ , „¯˘ÓÏ ·‚¯ ¯ÒÙË ÁÂÂÈ„ Ô‰ÈÏÚ ·ˆÓ‰ ˙ÂÎ¯Ú‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰�ÓÓ

 ‰�È„Ó‰ ¯˜·ÓÂ˙‰ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· Â˘Ú� ‡Ï"Ï; ‰ÓÏ˘ ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙ ÏÚ ÂÒÒ·˙‰ ‡Ï Ô‰ 
 ˙ÚÈ„ÈÏ ¯Â„ÒÂ È˙ËÈ˘ ÔÙÂ‡· Â¯·Ú ‡Ï Ô‰· ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂËÏÁ‰‰Â ÚÂ¯È‡‰ ˙¯ÈÊ Ï˘

ÁË˘·˘ ÌÈ„˜ÙÓ‰. 

˘‡ Ï˘ ˙Â�Â˘‡¯‰ ˙ÂÚ˘· ·ˆÓ ˙ÂÎ¯Ú‰ Úˆ·Ï ‰È‰ Ô˙È� ‡Ï ÈÎ ÈÓ‰Â˙ ¯ÒÙË ˙Â�ÚËÏ ¯
ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈ�ÂÎÈÒ‰Â ÚÂ¯È‡‰ ˙Â·Î¯ÂÓ ‡˜ÂÂ„ ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˘È‚„Ó ‰Ù¯˘‰ ,

 ÏÂÚÙÏ ÌÈ„˜ÙÓ‰ ˙‡ Â·ÈÈÁ Â· ÂÙ˙˙˘‰˘ ÌÈ�Â‚¯‡‰Â ˙ÂÁÂÎ‰ ÈÂ·È¯Â ‰ÏÂÚÙ‰ ˙Â¯Ê‚ ÈÂ·È¯
Â˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ"Ï, ˙Â¯È„‚Ó ¯˘‡ Ë¯ÂÙÓ·  ˙ÂÎ¯Ú‰ ˙‡ Úˆ·Ï ˘È ‰·˘ Í¯„‰ ˙‡

·ˆÓ‰ ; ‰È˙ÂÚ˘· „ÁÂÈÓ· ÈËÈ¯˜ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÏÚ ÈÂ‡¯‰ ÔÙÂ‡· ·ˆÓ‰ ˙ÂÎ¯Ú‰ ÚÂˆÈ· È‡
‰Ù¯˘‰ Ï˘ ˙Â�Â˘‡¯‰ , È˙Ï·Ï ÍÂÙ‰Ï ‰Ù¯˘‰Ó ÚÂ�ÓÏ Ô˙È� ÔÈÈ„Ú ÂÏ‡ ˙ÂÚ˘· ÔÎ˘

È�ÂÓ‰ ÔÂÒ‡ ÚÂ�ÓÏ Ô˙È� Û‡Â ˙ËÏ˘�. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,·Î È˙Â¯È˘ È„˜ÙÓ ÂÚˆ· ‰·˘ Í¯„· ˙‡ ‰¯„ÁÂ ‰ÙÈÁ ˙Â‡
 ˙ÂˆÓÏ ‡Ï˘ ÌÈ„˜ÙÓ‰ ÌÈÏÂÏÚ ·ˆÓ‰ ˙ÂÎ¯Ú‰È„È·˘ ÌÈÚˆÓ‡‰Â ˙ÂÁÂÎ‰ ˙‡Ì‰ ; ˙Â·ÈÒ�·

 ˜ÙÒ ÌÈÈ˜ ‰Ï‡˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ Ì‡ Ì‰ ÂÈ‰ ÔÎ‡ ‰Ù¯˘‰ ÈÂ·ÈÎ ˙ÂÏÂÚÙ ÔÈÈ�Ú· ÂÏ·È˜
˙ÂÈ·ËÈÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰‰ . 

4. È ‡-· ˆ Ó  ˙ � Â Ó ˙  ˙ ¯ È ˆ È Ï  È � Â È Á ‰  È ‚ Â Ï Â ¯ Â ‡ Ë Ó  Ú „ È Ó  ˙ Ï · היות  :˜
 יש  ונת מצב היא דינמית ומשתנה במהירות בהתא" להתפתחות האש שבאירוע שרפה גדולה תמ

כבסיס , ק נתוני" באופ! שוט# ליצירת תמונת מצב עדכנית ומהימנה"צור� לרכז ולגבש בחפ
לקבל מידע שוט# בנוגע לתחזית מזג , בי! היתר, כדי ליצור את תמונת המצב נדרש. להערכת מצב

שהיא המרכיב המשפיע ביותר על עצמת האש ועל , ל הרוחובכלל זה מידע ע, אוויר באזור האירוע
 .פוטנציאל התפשטותה ולכ! על הסיכוני" הצפויי" לנפש ולרכוש

 ÔÎ‡Â-Â˙‰ ˙Â‡¯Â‰· "Ï111Ú·˜�  ,ÙÁ‰ ˙ÁÈ˙Ù ÌÚ ÈÎ" ¯ÈÂÂ‡‰ ‚ÊÓ ˙ÈÊÁ˙ ˙‡ Ï·˜Ï ÂÈÏÚ ˜
‰Ú˘ ÈˆÁ ÏÎ· È‚ÂÏÂ¯Â‡ËÓ‰ ˙Â¯È˘‰Ó .ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡ , ˙Â¯È˘‰ È„˜ÙÓ˘ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰

‡Ï ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ ‰ÈÂÙˆ ¯ÈÂÂ‡ ‚ÊÓ ˙ÈÊÁ˙ Â�ÓÓ Ï·˜Ï È„Î È‚ÂÏÂ¯Â‡ËÓ‰ ˙Â¯È˘Ï ÏÏÎ Â�Ù 
‰Ú˘ ÈˆÁ ÏÎ ˙‡Ê Â˘Ú112 ;ÔÎ ÏÚ , È�Î„Ú Ú„ÈÓ Ì‰È„È· ‰È‰˘ ÈÏ· ·ˆÓ ˙ÂÎ¯Ú‰ ÂÚˆÈ· Ì‰

ÚÂ¯È‡‰ ˙¯ÈÊ· ¯ÈÂÂ‡‰ ‚ÊÓ ˙ÈÊÁ˙ ÏÚ. 

__________________ 

 .חורש ושטחי� פתוחי�, נוהל הפעלת כוחות בכוננות ובעת אירוע ביערות, מי"פרק אג  111
זית תחהחל לספק ממועד זה  22:00ק המשות� לשירותי הכבאות ולחיל האוויר שהוק� בשעה "החפ  112

 .מזג אוויר לכוחות הכיבוי במהל� השרפה



 כשלי� ומסקנות,  מחדלי�
 2010 דצמבר 
השרפה בכרמל 

184 

5. È ‚ Â Ï Â ¯ Â ‡ Ë Ó  Ú „ È Ó  ˙ Ï · ˜  ‡ ˘ Â � ·  · ‚ ¯  ¯ Ò Ù Ë  ˙ · Â ‚  טפסר רגב :˙
רואי� את כיווני הרוח , ה� בעלי ניסיו� רב, אשר המפקדי� מצויי� בשטחכ"השיב בתגובתו כי 

בוודאי בשעות הראשונות ,  זו אינפורמציה עדיפה�בעיניי� ומזהי� את כיוו� התפתחות האש 
 בו הוא נמצא �בבקשה לקבל את העדכוני� על המצב בשטח , על פנייה לגורמי מזג אוויר, לשרפה

בתוואי שטח דוגמת הכרמל , א� הוא נכו� שבעתיי�, ח רגילי�הדבר נכו� בתוואי שט. פיזית
 ". והסביבה

·‚¯ ¯ÒÙËÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,‰ÙÈÁ ˙Â‡·Î È˙Â¯È˘ „˜ÙÓ , ˘‡‰ ÔÂÂÈÎ ÈÂ‰ÈÊ ÈÎ
 ÔÙÂ‡· Ï·˜Ï Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÌÈ¯˙ÈÈÓ Ì�È‡ ÔÂÈÒÈ�‰ ÍÂ˙Ó ˘‡‰ ˙ÂÁ˙Ù˙‰ ÔÂÂÈÎ ˙Î¯Ú‰Â ÁË˘·

Â‚Ó ‰¯Â„ÒÂ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ¯ÈÂÂ‡ ‚ÊÓ ˙ÈÊÁ˙ ÛËÂ˘ÈÚÂˆ˜Ó Ì¯113 ,Â˙‰ Ú·Â˜ Ì‚˘ ÈÙÎ"Ï ;
È‚ÂÏÂ¯Â‡ËÓ‰ ˙Â¯È˘‰ ÌÚËÓ ¯ÈÂÂ‡ ‚ÊÓ ˙ÈÊÁ˙ , ÌÈÈÚ„Ó ÌÈÚˆÓ‡·Â ˙ÂËÈ˘· ˙Î¯Ú�

Â ÌÈÈÚÂˆ˜ÓÂÁÂÎ· ˘È‰ ¯ÈÂÂ‡‰ ‚ÊÓ ˙‡ ‰‰Â·‚ ˙Â¯È·Ò· ˙ÂÙˆÏ  ÍÎ·Â ‰Ù¯˘‰ ˙¯ÈÊ ÏÎ·
 Ú‚Â�· ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜Â ·ˆÓ ˙ÂÎ¯Ú‰ ÚÂˆÈ· Í¯ÂˆÏ ÔÈÓ‡Â Û˜˙ È‚ÂÏÂ¯Â‡ËÓ Ú„ÈÓ ˜ÙÒÏ

 ‰ÓÈÁÏÏ˘‡· .˘ ÔÂÈÎÈ‚ÂÏÂ¯Â‡ËÓ‰ ˙Â¯È˘Ï ‰�Ù ‡Ï ‰ÙÈÁ ˙Â‡·Î È˙Â¯È˘ „˜ÙÓ, ÏÎÏ Â‡ 
¯ÈÂÂ‡ ‚ÊÓ ÈÂÊÈÁ· ˜ÒÂÚ˘ ¯Á‡ ÈÚÂˆ˜Ó Ì¯Â‚,¯ÈÂÂ‡ ‚ÊÓ ˙ÈÊÁ˙ Ï·˜Ï ˙�Ó ÏÚ  , ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï

ÂÈ„È·‰�È‚· ÌÈÙ˜˘�‰ ÌÈ�ÂÎÈÒ‰ ÏÚÂ ˘‡‰ ˙ÂË˘Ù˙‰ ˙ÈÊÁ˙ ÏÚ ‰ÓÏ˘ ‰�ÂÓ˙  .ÏÚÂÙ· ,
‰Ï·˜˙‰ ¯ÈÂÂ‡‰ ‚ÊÓ ˙ÈÊÁ˙ÈÚ˜¯˜ ˙ÂÈÙˆ˙Ó ˙ÂÈ˙„Â˜� ˙Â, Ô˘Ú‰ ÏÚ ‰ÈÈÙˆ ˙ÂÚˆÓ‡· 

 ÁÂ¯‰ ÔÂÂÈÎ ˙‡ ÍÈ¯Ú‰Ï È„Î ¯Ó˙ÈÓ‰- ‰˘ÚÓÏ ¯·Â„Ó ·˙È˙„Â˜� ˘‡ ˙�ÂÓ˙Â ˙ÓˆÓÂˆÓ ,
 ‰�È‡˘ ˙ÂÊÁÏ ‰ÏÂÎÈ‰¯È·Ò‰ ˙È„È˙Ú‰ ˙ÂÁ˙Ù˙‰‰ ˙‡.  

6. È ‚ Â Ï Â ¯ Â ‡ Ë Ó  Ú „ È Ó  ˙ Ï · ˜ Ï  È Ó ‰ Â ˙  ¯ Ò Ù Ë  ˙ · Â ‚ ציי�  טפסר תוהמי :˙
 חדרה בתצפיות המטוסי� שנתנו מצב על תמונת נעזר מפקד שירות כבאות, כל העת"בתגובתו כי 

הוא שקיבל את המידע מהשירות ... ק אחוד"מעבר לכ� חפ... האש ועל כיווני ההתפשטות
הכוונה [ק האחוד "המטאורולוגי ודאג להנחות בהתא� את המפקדי� בעת הערכת המצב בחפ

 ]".ק שהוק� בשיתו  חיל האוויר לצור� הפעלת הכיבוי האווירי"לחפ

˘‡·¯ÈÂÂ‡ ‚ÊÓ ˙ÈÊÁ˙ ˙Ï·˜ ÔÈÈ�ÚÏ ÈÓ‰Â˙ ¯ÒÙË ˙·Â‚˙Ï ¯ ; ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÙÁÂ ˙ÂÈ‰ ÈÎ"ÙÁ‰ ÔÎÂ ‰¯„Á ˙Â‡·Î ˙Â˘¯ ˜"‰ ˜"„ÂÁ‡"114·¯Ú‰ ˙ÂÚ˘· ˜¯ ÂÓ˜Â‰  , È¯‰

Ì˙Ó˜‰Ï „Ú˘ , Ú„ÈÓ Ï·˜Ï ˙�Ó ÏÚ È‚ÂÏÂ¯Â‡ËÓ‰ ˙Â¯È˘Ï ˙Â�ÙÏ ÈÓ‰Â˙ ¯ÒÙË ÏÚ ‰È‰
ÛËÂ˘ È‚ÂÏÂ¯Â‡ËÓ .�ÂÈÁ Ú„ÈÓ· ¯ÂÓ‡Î ¯·Â„ÓÈÁ¯Î‰Â È , ˙Â¯È·Ò· ˙ÂÙˆÏ ÂÁÂÎ· ˘È˘

‚ ˙Â„Â˜�· ÈÂÙˆ‰ ¯ÈÂÂ‡‰ ‚ÊÓ ˙‡ ‰‰Â·‚È·Â¯˜‰ ÔÓÊ· ˙Â�Â˘ ˙ÂÈÙ¯‚Â‡ ;˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ , „˜ÙÓ
 ˜ÒÂÚ˘ ¯Á‡ ÈÚÂˆ˜Ó Ì¯Â‚ ÏÎÏ Â‡ È‚ÂÏÂ¯Â‡ËÓ‰ ˙Â¯È˘Ï ‰�Ù ‡Ï ‰¯„Á ˙Â‡·Î È˙Â¯È˘

¯ÈÂÂ‡ ‚ÊÓ ˙ÈÊÁ˙ Ï·˜Ï ˙�Ó ÏÚ ¯ÈÂÂ‡ ‚ÊÓ ÈÂÊÈÁ· ,˘ ‰�ÂÓ˙ ÂÏ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ÔÎÏÂ ÏÚ ‰ÓÏ
‰�È‚· ÌÈÙ˜˘�‰ ÌÈ�ÂÎÈÒ‰ ÏÚÂ ˘‡‰ ˙ÂË˘Ù˙‰ ˙ÈÊÁ˙ . 

 

__________________ 

 כי כוח האד� שלו הוא מקצועי 26.3.12"השירות המטאורולוגי ציי! בפני נציגי הביקורת בהסבריו מ  113
עוצמת /להתחשב בתופעות מקומיות אשר עשויות להשפיע על כיוו!"בי! היתר , ומיומ! וכי יש בכוחו

 ". הרוח
מתא� הכיבוי האווירי ונציג ,  בפיקוד משות� של טפסר אמיר לויק להפעלת הכיבוי האווירי"חפ  114

 .לצורכי קבלת חוזי ותיאו� הפעולות הנוגעות לכיבוי האווירי, הנציבות בקר! ושל קצי! חיל האוויר
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 קבלת חוזי�ביצוע תצפית על זירת השרפה ואי�אי

על מפקד שירותי הכבאות להציב תצפית שתהיה אחראית  ,)י"פרק אגמ(ל "על פי התו .1
התצפית על . להתרעות על מצבי� מסוכני� וכדומה, כיוונה, לדיווח שוט  לגבי התפתחות האש

עוד . שיפעיל בעל תפקיד המכיר היטב את השטח, 115רפה תהיה באמצעות מסוק או אתר שולטהש
לפיקוד ,  לתצפית116כי באירוע של שרפה בהיק  נרחב יש להפעיל מסוק קל, ל"קובע התו
ל ג� מגדיר אמצעי נוס  שאמור להשלי� מידע בנוגע להתפתחות האש והוא "התו. ולשליטה

 .קבלת חוזי מאמצעי� אוויריי�

ÏÚÂÙ· ,ÚÂ¯È‡‰ Ï˘ ˙Â�Â˘‡¯‰ ˙ÂÚ˘· , ‰‚È¯Á ‰Ù¯˘· ¯·Â„Ó˘ ¯Â¯· ‰È‰ ¯·Î Ô‰·˘
‰Ù˜È‰· ,ÌÈËÏÂ˘ ÌÈ¯˙‡· ˙ÂÈÚ˜¯˜ ˙ÂÈÙˆ˙ ‰ÙÈÁ ˙Â‡·Î ˙Â˘¯ ‰·Èˆ‰ ‡Ï . ¯˘‡·

ÌÈ˜ÂÒÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÂÈÙˆ˙Ï - ‰Ú˘· 12:20È˙¯Ë˘Ó‰ ˜ÂÒÓ ‰Ù¯˘‰ ˙¯ÈÊÏ ÚÈ‚‰ Í¯Ú·  ,
 Û¯Ëˆ‰ ÂÈÏ‡˜˜ Ï˘ ‚Èˆ�" ÏÈÎ ÈÒÂËÓ ˙�ÂÂÎ‰ Í¯ÂˆÏÈÂ·. ‰Ú˘· ˜¯ 14:35ÙÁ ˘˜È· " ˜

¯ÈÂÂ‡‰Ó ˘‡‰ ˙�ÂÓ˙ ÏÚ ÁÂÂ„Ï È˙¯Ë˘Ó‰ ˜ÂÒÓ‰Ó ‰ÙÈÁ ˙Â‡·Î ˙Â˘¯ ; ˜ÂÒÓ‰ ÒÈÈË
ÙÁ‰Ó ˘˜È·Â ÌÈ·¯ ˘‡ È„˜ÂÓ ÌÈÓÈÈ˜ ÈÎ ÔÈÈˆ" ˙Â‡·Î Ì¯Â‚˘ ˜ Ô˙Ó Í¯ÂˆÏ ˜ÂÒÓÏ ‰ÏÚÈ

ÂÂÎ‰‰�ÁË˘· ˙ÂÁÂÎÏ  ;˙‡Ê ˙Â·˜Ú· , ‰Ú˘· ˜¯15:00 ‰ÏÚ ·Â¯È˜· ˜ÂÒÓÏÈ˙¯Ë˘Ó‰  
‰·Èˆ� ,Èˆ�Î˙Â‡·Î‰ ‚ ,ÌÏÂ‡ ˜ÂÒÓ· Â˙ÈÈ‰˘ ˙Ú·  ÂÏ·˜˙‰ ‡ÏÂ�ÓÓÈÁÂÂÈ„  ˙�ÂÓ˙ È·‚Ï Ì

ÈÂ·ÈÎ‰ ˙ÂÁÂÎ ˙�ÂÂÎ‰Ï ˙Â‡¯Â‰Â ¯ÈÂÂ‡‰Ó ˘‡‰. ÏÁ‰ ˜¯ Ï·˜˙‰Ï ÂÏÁ‰ ÂÏ‡Î ÌÈÁÂÂÈ„ 
 ‰Ú˘‰Ó15:20 , ‰ÙÈÁ ˙Â‡·Î ˙Â˘¯ Ï˘ ÌÈÚˆ·Ó‰ ÔÈˆ˜ ¯ÊÂÚ˘ ¯Á‡Ï ·Èˆ�‰ ˙‡ ÛÈÏÁ‰

·È˙¯Ë˘Ó‰ ˜ÂÒÓ . ÌÈÈ¯ÈÂÂ‡ ÌÈÚˆÓ‡Ó ÈÊÂÁÏ ÏÁ‰˜˙‰ÙÁ‰ Ì˜Â‰˘ È¯Á‡ ˜¯ Ï·" ˜
 ‰Ú˘· ¯ÈÂÂ‡‰ ÏÈÁÏÂ ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘Ï Û˙Â˘Ó‰22:00·Â¯È˜·  , ÂÏ·˜Ï ‰È‰ Ô˙È�˘ Û‡

‰¯Ë˘Ó‰Ó ÔÎÏ Ì„Â˜ „ÂÚ ,ÍÎ Ì˘Ï ÌÈ˜ÂÒÓ ‰ÏÈÚÙ‰˘. 

 אי� מקו� להציב תצפיתני� �כאשר המצב הוא מצב חירו� "טפסר רגב ציי� בתגובתו כי  .2
תו� דילוג , קד על הלחימה קרוב ככל האפשר לאשאו להסתובב ע� מסוק מלמעלה במקו� לפ/ו

והוא של� איתו , זהו שיקול דעתו בנסיבות העניי�"עוד הוסי  טפסר רגב כי ". מגזרה לגזרה
 ".לחלוטי�

 ˙Â‡¯Â‰Ï „Â‚È�· ÂÏÚÙ Ì‰ ÈÎ ÈÓ‰Â˙ ¯ÒÙËÏÂ ·‚¯ ¯ÒÙËÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Â˙‰"È˘ Â˘Ú ‡Ï Ì‰ ‰Ù¯˘‰ ıÂ¯ÙÏ ˙Â�Â˘‡¯‰ ˙ÂÚ˘·˘ ÍÎ· Ï ˙ÂÈÚ˜¯˜ ˙ÂÈÙˆ˙· ˘ÂÓ

Â/˙ÂÈ¯ÈÂÂ‡ Â‡ ,˘‡‰ ˙ÂÁ˙Ù˙‰ ÏÚ Ú„ÈÓ Ì‰Ï ˜ÙÒÏ ÂÏÎÈ˘ ,‰�ÂÂÈÎ ,ÌÈ�ÎÂÒÓ ÌÈ·ˆÓ ÏÚÂ .
 Ì‚ Ú‚Ù ˙ÂÈÙˆ˙Ó Ú„ÈÓ ¯„ÚÈ‰ ‡Â‰ ·ˆÓ‰ ˙�ÂÓ˙ ˘Â·È‚·‰Ù¯˘‰ ˙¯ÈÊ· ,· ˙Î¯Ú‰ ÚÂˆÈ·

·ˆÓ‰ÔÒÈÒ· ÏÚ ˙ÂÈÚˆ·Ó ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜·Â .  

 

 פעולות הכינוס והצבירה של כוחות הכיבוי

 שרפות יער ושטחי� פתוחי� קובע כי בעת שמתחוללות שרפות בהיק  נרחב �חי כינוס נוהל שט
. ביער ובשטחי� פתוחי� יש לצבור כוחות ואמצעי� מרובי� המגויסי� מכלל רשויות הכבאות

__________________ 

מיקו	 עדי� מבחינה טופוגרפית מקו	 בעל יתרו� טופוגרפי שממנו נית� לקיי	 תצפית על זירת   115
 .השרפה

 .בכרמל הפעילה המשטרה שני מסוקי	במהל� השרפה   116
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שטח הכינוס יאפשר . לש� כ� יש להפעיל שטח כינוס שיהיה חלק בלתי נפרד מזירת האירוע
והוא ישמש כנקודה , ק"זרמת� לשטח בהתא� להוראות החפצבירה מסודרת של הכוחות וה

ק על היק  הכוחות "שטח הכינוס משמש כזרוע שליטה של החפ. לוגיסטית לכלל הכוחות
 .והאמצעי� שבשטח הכינוס

1. ‰ Ù È Á  ˙ Â ‡ · Î  ˙ Â ˘ ¯  Ï ˘  Ò Â � È Î ‰  Á Ë  באירוע השרפה התגלעו כשלי� :˘
שטח הכינוס לא מילא את . ות חיפהשל רשות כבא בהפעלת שטחי הכינוס וצבירת כוחות הכיבוי

להקצות את הכוחות , תפקידו ולכ� נפגעה יכולת המפקד לבנות את תכנית הלחימה באש
להל� . והמשימות באופ� יעיל ולמצות את מלוא הפוטנציאל של המשאבי� העומדי� לרשותו

 :פירוט הליקויי� שעלו

)‡ ( ‰ÙÈÁ ˙Â‡·Î È˙Â¯È˘ „˜ÙÓ ,·‚¯ ‰È¯‡ ¯ÒÙË ,Ó ‰�ÈÓ ‡Ï ÒÂ�ÈÎ‰ ÁË˘Ï „˜Ù
ÙÁ‰ Ï˘ ÌÈÚˆ·Ó‰ ÔÓÂÈ·Â ˙Â˘¯‰ Ï˘ ÌÈÚˆ·Ó‰ „˜ÂÓ ÈÓÂ˘È¯·Â"ÂÓÂ˜ÈÓ ÔÈÂˆ ‡Ï ˜ . 

)·( ÙÁ‰ Ï˘ ‰ËÈÏ˘ ÚÂ¯ÊÎ ˘ÓÈ˘ ‡Ï ÒÂ�ÈÎ‰ ÁË˘"„Ò‰ È·‚Ï ˜" ÌÈÚˆÓ‡‰Â Î
ÚÂ¯È‡‰ Í¯ÂˆÏ Âˆ˜Â‰˘ :˙ÂÓÈ˘Ó‰Â ˙Â˘È¯„Ï Ì‡˙‰· ÁË˘Ï ˙ÂÁÂÎ ÌÈ¯Ê‰ ‡Ï ‡Â‰ ; ‡Ï

˙ÂÁÂÎ‰ Ï˘ ÌÂ˘È¯ Â· Ï‰Â� ,ÌÈÚˆÓ‡‰˙ÂÓÈ˘Ó‰Â 117 ÏÂÓ ‰Ê ÔÈÈ�Ú· ÌÂ‡È˙Ï ÏÚÙ ‡Ï ‡Â‰Â 
ÙÁ‰"˜ ; Ì˙ÒÈ�Î Ì¯Ë ÌÈÈ˙ÂÁÈË·Â ÌÈÈÚˆ·Ó ÌÈ‡˘Â�· ÂÎ¯„Â˙ ‡Ï ÈÂ·ÈÎ‰ È˙ÂÂˆ ÔÎ ÂÓÎ

‰Ù¯˘‰ ˙¯ÈÊÏ ,ÔÈÈ�Ú· Ï˘ÓÏ ÂÓÎ :ÚÂ¯È‡‰ Û˜È‰ ,‰ÓÈÁÏ‰ ˙Â¯Ê‚ ,¯˘˜ , ÈË·È‰Â ÌÈ�ÂÎÈÒ
˙ÂÁÈË· . 

2. ‰ ¯ „ Á  ˙ Â ‡ · Î  ˙ Â ˘ ¯  Ï ˘  Ò Â � È Î ‰  Á Ë ˘: ‰Ú˘· ˜¯ 19:00¯Ú·  Í
‰¯„Á ˙Â‡·Î È˙Â¯È˘ „˜ÙÓ ÌÈ˜‰ ,ÈÓ‰Â˙ ¯ÒÙË , Â„Â˜ÈÙ·˘ ˙ÂÁÂÎ‰ Ï˘ ÒÂ�ÈÎ ÁË˘

)Ô¯Â‡ ˙ÓÂˆ ¯ÂÊ‡·( ,ÙÁ ˙‡ ÌÈ˜‰˘ ¯Á‡Ï"‰¯„Á ˙Â‡·Î ˙Â˘¯ ˜ . 

3. Ò Â � È Î  Á Ë ˘  Ô È È � Ú Ï  · ‚ ¯  ¯ Ò Ù Ë  ˙ · Â ‚  טפסר רגב ציי� בתגובתו כי הוא :˙
ת האש המהירה בשל מצב החירו� והתפשטו, ע� זאת. הורה להקי� שטח כינוס בצומת דמו�

 הכוחות המצטרפי� דיווחו על הגעת� למוקד המבצעי�, "שטח כינוס וירטואלי"נעשה שימוש ב
  . לפעול לפי הוראותיו�והגיעו ישירות לשטח שלו נרשמו ביומ� המבצעי� , של רשות כבאות חיפה

‰ÙÈÁ Ï˘ ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ „˜ÙÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,·‚¯ ¯ÒÙË , Ì�Ó‡ ÈÎ
Â˙‰" Ï)Ù‰ÓÈÁÏ ˜¯ ( ¯˘Ù‡Ó"˙ÈÏ‡ÂË¯ÈÂ ˙Â·ˆÈÈ˙‰" , ÌÈ·ÈÈÁ Ì�È‡ ˙ÂÁÂÎ‰ Â�ÈÈ‰„

 ‰˙ˆ˜Â‰˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙¯Ê‚Ï ¯˘ÈÈ‰ ÚÈ‚‰Ï ÌÈÏÂÎÈ Ì‰ ‡Ï‡ ÒÂ�ÈÎ‰ ÁË˘Ï ˙ÈÊÈÙ ÚÈ‚‰Ï
Ì‰Ï , ÂÏ‡ ÌÈ¯˜Ó· Ì‚ ÌÏÂ‡" ÔÂÎ„ÚÂ ÒÂ�ÈÎ ÁË˘ ÔÈˆ˜ Ïˆ‡ ÌÂ˘È¯ ˙·ÈÈÁÓ ÂÊ ˙Â·ˆÈÈ˙‰
ÙÁ‰"Ì‡˙‰· ˜" ."˙ÈÏ‡ÂË¯ÈÂ ˙Â·ˆÈÈ˙‰ "¯ËÂÙ ‰�È‡Â˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ÌÂÈ˜Ó ˙" Ú‚Â�· Ï

 ˙Â·¯Ï ÒÂ�ÈÎ ÁË˘ ˙Ó˜‰Ï-ÒÂ�ÈÎ ÁË˘ ÔÈˆ˜ ÈÂ�ÈÓ  , „ÂÚÈ˙ Âˆ˜Â‰˘ ˙ÂÓÈ˘Ó‰Â ÌÈÚˆÓ‡‰
˙ÂÁÂÎÏ ,ÙÁ‰ ÔÂÎ„Ú"ÌÎÂ¯„˙Â ˙ÂÁÂÎ‰ ¯·„· ˜ . 

4. Ò Â � È Î  Á Ë ˘  Ô È È � Ú Ï  È Ó ‰ Â ˙  ¯ Ò Ù Ë  ˙ · Â ‚  טפסר תוהמי ציי� בתגובתו כי :˙
ת והמשימות הוכנסו כוחות הסיוע ישירות אכ� בשעות הראשונות של האירוע לאור ריבוי הזירו"

. לגזרות השונות וזאת מתו� רצו� לתת מענה מיידי לסיכוני� ולאירועי� שהתרחשו וסיכנו חיי אד�

__________________ 

 .טבלת צבירת כוחות, ל נוהל הפעלת שטחי כינוס"נדרש על פי התו  117
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כמו כ� בדרכ� לזירה יצרו כוחות הסיוע קשר , יחד ע� זאת כל הכוחות נרשמו במערכת השלהבת
ות והנחה אות� בדבר גזרות ק הלחימה והוא תידר� את הכוח"ע� טפסר תוהמי ששהה בחפ

 ".הפעולה בה� ה� נדרשי� לפעול ובדבר המשימות שעליה� לבצע

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ì˜Â‰ ‡Ï ‰Ù¯˘‰ Ï˘ ˙ÂÈËÈ¯˜‰Â ˙Â�Â˘‡¯‰ ‰È˙ÂÚ˘·˘ ÍÎ·
‰¯„Á ˙Â‡·Î ˙Â˘¯Ï ÒÂ�ÈÎ ÁË˘ ,„˜ÙÓ‰ ˙ÏÂÎÈ ‰Ú‚Ù� ,˘‡· ‰ÓÈÁÏ‰ ˙È�Î˙ ˙‡ ˙Â�·Ï ,

ÙÂ‡· ˙ÂÓÈ˘Ó‰Â ˙ÂÁÂÎ‰ ˙‡ ˙Âˆ˜‰Ï ÌÈ·‡˘Ó‰ Ï˘ Ï‡Èˆ�ËÂÙ‰ ‡ÂÏÓ ˙‡ ˙ÂˆÓÏÂ ÏÈÚÈ Ô
Â˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ . 

ÚÂ¯È‡ ˙Ú· ˙ÂÁÂÎ ˙ÏÚÙ‰· ·Â˘Á „È˜Ù˙ ÒÂ�ÈÎ ÁË˘Ï , ÌÈÏÚÙÂÓ Â·˘ ÚÂ¯È‡· „ÂÁÈÈ·
¯È‰Ó ·ˆ˜· ˙Â�˙˘Ó‰ ˙Â·ÈÒ�· ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ˙˘¯„�Â ÌÈ·¯ ˙ÂÁÂÎ È¯„Ò , ‰�ÎÒ ÍÂ˙Â

Ì„‡ ÈÈÁÏ .ÔÎÏ ,‰Â ÒÂ�ÈÎ‰ ÁË˘ ˙Ó˜‰Ï ‰¯˙È ˙Â·È˘Á ˙ÓÈÈ˜ ÚÂ„È˘Î „ÈÈÓ Â˙ÏÚÙ
ÂÏ„Â‚· ‚È¯Á ÚÂ¯È‡· ¯·Â„Ó˘ . ‰ÙÈÁ Ï˘ ˙Â¯È˘‰ È„˜ÙÓ „Â˜Ù˙Ï ¯˘‡· ÂÏÚ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰

 ‰¯„ÁÂ- Ì˙¯È·ˆÂ ÈÂ·ÈÎ‰ ˙ÂÁÂÎ ÒÂ�ÈÎ È¯„Ò ˙�ÈÁ·Ó - „Â˜ÈÙ· ÌÈÓ‚Ù‰ ˙‡ ÌÈ˘ÈÁÓÓ 
‰Ù¯˘‰ ÚÂ¯È‡ ÏÂ‰È� ÍÏ‰Ó· ÂÙ˘Á�˘ ‰ËÈÏ˘·Â , ·Â˘Á ˙ÂÁÙ ‡ÏÂ- ˙ÁË·‰ È¯„Ò· 

Ì˙ÂÁÈË· .ÈÙ‰ ‚¯„‰ È„È· ˙ÂÁÂÎ‰ Û˜È‰ È·‚Ï ÌÈÈ˙ÂÎÈ‡Â ÌÈÈ˙ÂÓÎ ÌÈ�Â˙� ÂÈ‰ ‡Ï È„Â˜
 Ï˘ ‰ËÈÏ˘‰Â „Â˜ÈÙ‰ ˙ÏÂÎÈ· Ì‚Ù˘ ¯·„ Ì‰Ï Âˆ˜Â‰˘ ˙ÂÓÈ˘Ó‰ ÏÂÓ Ï‡ ÌÈÚˆÓ‡‰Â

ÌÈ„˜ÙÓ‰˙ÂÁÂÎ‰ Ï˘ ‰ÓÈÁÏ‰ Ï‡Èˆ�ËÂÙ ÈÂˆÈÓ·Â . 

 

 "9עמק "פיקוד ושליטה על הפעלת צוות כבאית 

ה לתיעוד סיפור מות� של שלושת ועד, בעקבות השרפה ומות� של הכבאי� מינה הנציב דאז
, ל"ל דני חייט ז" רס� "9עמק "ניתוח נסיבות הצטרפותו של צוות ).  ועדת מורשת�להל� (הכבאי� 

לאירוע השרפה ופעולותיו במהלכה העלה , ל"ל וצופה אש אלעד ריב� ז"רב כבאי אורי סמנדייב ז
 :כדלקמ�

1. Ò Â � È Î ‰  Á Ë ˘ ·  ˙ Â Â ˆ ‰  ˙ Ë È Ï ˜ ·  Ì È È Â ˜ È Ï: כלל שני לוחמי " 9עמק " צוות
בהמש� הצטר  אל הצוות ; ל"ורב כבאי אורי סמנדייב ז) מפקד הצוות(ל "ל דני חייט ז" רס�אש 

שעת הצטרפותו אינה ידועה עקב . נער מתנדב ברשות כבאות חיפה, ל"צופה האש אלעד ריב� ז
ורשת בדוח וועדת מ, ע� זאת; היעדר הודעות ורישומי� ביומני מבצעי� של רשות כבאות חיפה

 ובהמש� הצטר  לצוות 12:00אלעד הגיע לשטח הכינוס בצומת דמו� בסמו� לשעה "כי , צוי�
 ).או הצוות" 9עמק " צוות �להל� " ('9עמק '

)‡(  ‰Ú˘·13:16 ˙ÂÂˆ ÈÎ ‰ÙÈÁ ˙Â‡·Î ˙Â˘¯ Ï˘ ÌÈÚˆ·Ó‰ ¯„Á· Ì˘¯� " ˜ÓÚ9"118 
 ‰ÏÂÙÚÓ ÚÈ‚‰-ÚÈ‚‰ ‡Â‰ ÂÈÏ‡˘ ÌÂ˜Ó‰ ÌÈÚˆ·Ó‰ ÔÓÂÈ· ÔÈÂˆ˘ ÈÏ·  ;È· ÌÈÚˆ·Ó‰ ÔÓÂ

ÙÁ Ï˘" ‰Ú˘· ÈÎ Ì˘¯� ‰ÙÈÁ ˙Â‡·Î ˙Â˘¯ ˜13:24 -"  ˜ÓÚ9 ‰Ù¯˘‰ ÁË˘Ï ÚÈ‚‰ 
 ÔÓ¯˘ Ï˘ ¯ÂÊ‡Ï ‰�ÙÂÓ]‰ÙÈÁ ˙Â‡·Î È˙Â¯È˘ „˜ÙÓ Ô‚Ò."[ 

__________________ 

ברשימת אנשי הצוות שפורסמה ביומ� המבצעי	 של רשות כבאות חיפה נכלל ג	 שמו של קצי�   118
 .התברר כי רישו	 זה שגוי; מניעת דלקות מרשות כבאות יזרעאל
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)·(  ÌÈ‡˘Â�· Í¯„Â˙ ˙ÂÂˆ‰˘ ÍÎÏ ˙Â‡˙ÎÓÒ‡ ‰ÙÈÁ ˙Â‡·Î ˙Â˘¯· Â‡ˆÓ� ‡Ï
ÌÈÈÚˆ·Ó-ÌÈÈ˙ÂÁÈË· ,ÔÂ‚Î :�ÂÂÏ¯‰ ‰¯Ê‚‰Â ˘‡‰ È�ÂÎÈÒ ÚÂ¯È‡‰ Û˜È‰˙ÈË , ÈÂ·ÈÎ‰ ˙ÂÁÂÎ

Ì‰ÈÏ‡ ¯Â·ÁÏ ˙ÂÂˆ‰ ÏÚ˘ ÌÈ„˜ÙÓ‰Â .ÙÁ˘ ÍÎÏ ˙Â‡˙ÎÓÒ‡ Ì‚ ÔÈ‡" ˙Â‡·Î ˙Â˘¯ ˜
 ˙ÂÂˆÓ ˘˜È· ‰ÙÈÁ" ˜ÓÚ9 "‰Ù¯˘‰ ˙¯ÈÊ· ÂÈ˙ÂÚÂ�˙ ÏÚ ÁÂÂÈ„ , ‰Ê ÏÏÎ·Â- ÏÚ ÁÂÂÈ„ 
ÙÁ‰˘ ‰¯Ê‚Ï Â˙Ú‚‰"ÈÂ·ÈÎ‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ Â˙ÂÙ¯Ëˆ‰ ÏÚÂ ‰ÈÏ‡ Â˙Â‡ ÁÏ˘ ˜. 

)‚( ÈÏ‡˘ ‰ÓÈÁÏ‰ ˙¯Ê‚ ˙Â¯„‚‰Ï ¯˘‡ÙÁ ‰" ˙ÂÂˆ ˙‡ ‰�Ù‰ ‰ÙÈÁ ˙Â‡·Î ˙Â˘¯ ˜
" ˜ÓÚ9 " ÈÎ Â˙·Â‚˙· ·‚¯ ¯ÒÙË ÔÈÈˆ"¯ˆ˜ ÔÓÊ ÍÂ˙· , ˘‡· ‰ÓÈÁÏ‰ ˙¯‚ÒÓ· ÂÁ˙Ù�- 

˘‡ ˙Â¯Ê‚ ‰�ÂÓ˘Ó ˙ÂÁÙ ‡Ï" ;ÈÎ ÛÈÒÂ‰ ‡Â‰ ÔÎ ," ÂÊ ¯Á‡ ÂÊ· ˙Â¯Ê‚ ˙ÁÈ˙ÙÏ ÏÈ·˜Ó·- 
Â�‚ÒÏ ·‚¯ ¯ÒÙË ‰¯Â‰ ,ÔÓ¯˘ ÈËÂÓ ,˙Â¯È˘‰ „˜ÙÓ Ô‚Ò ,Ó· ˙ÂÁÂÎ‰ ÏÎ ÏÚ „˜ÙÏÌÂ˜." 

 ‰¯„‚‰‰ ÈÎ ‰Ê ÔÈÈ�ÚÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó-" ÔÓ¯˘ Ï˘ ¯ÂÊ‡‰ " ÏÎ ˙‡ ‰ÏÏÎ
˙Ú‰ ‰˙Â‡· ˘‡· ‰ÓÈÁÏ‰ ˙Â¯Ê‚ , ˙ÂÂˆ ˙ÈÈ�Ù‰ ÔÎ ÏÚÂ" ˜ÓÚ9 "Ï"ÔÓ¯˘ Ï˘ ¯ÂÊ‡ " ‡È‰

È‡˘ ˙ÏÙ¯ÂÚÓ ‰ÈÁ�‰-·˘ ˙Â¯Ê‚‰ ÏÎ ÍÂ˙Ó ‰¯Ê‚ ÂÊÈ‡Ï ‰�ÓÓ ˜ÈÒ‰Ï ¯˘Ù‡" Ï˘ ¯ÂÊ‡
ÔÓ¯˘ "˙�Ó ÏÚ ¯Â·ÁÏ ¯ÂÓ‡ ‰È‰ ˙ÂÂˆ‰ÌÈ‡˙Ó ÍÂ¯„˙ Ï·˜ÏÂ ÂÈ˙ÂÓÈ˘Ó ˙‡ Ï·˜Ï  . 

2. Ò Â · Â Ë Â ‡ ‰  Ô Â Ò ‡  Ú Â ¯ È ‡  „ Ú  ˙ Â Â ˆ ‰  ˙ Â Ï È Ú Ù:  על פי דוח ועדת מורשת
13:16בפעולות הכיבוי ובמשימת ההגנה ההיקפית על בית סוהר דמו� בשעות " 9עמק "עסק צוות 

� הנמצאת בעמדת מילוי מי " 9עמק " היה צוות 14:00עוד צוי� בדוח הוועדה כי בשעה . 14:00
ע  סיו  המילוי ביקש צוות ; בי� צומת דמו� לאוניברסיטת חיפה, 672בסמו$ לכביש , ליד האנטנה

ל " לצוות קק672להמתי� על ציר " 9עמק "מצוות , שג  הוא עסק במילוי מי , "39כרמל "
" 9עמק "מצוות " 39כרמל " בער$ ביקש צוות 14:15בשעה . ולהמשי$ עמו לאזור האוניברסיטה

לפי דוח  ".חוות משמר הכרמל"ל אלא להתלוות אליו לחניו� האג  ליד " להמתי� לצוות קקשלא
, "39כרמל "מצוות " 9עמק " בער$ התנתק צוות 15:00בשעה , בשל עומס תנועה, ועדת מורשת
לא נרשמו דיווחי  ביומני מבצעי  ולא , שעת התרחשות אסו� האוטובוס, 15:37ועד השעה 

משימותיו ותנועותיו ,  רשות כבאות חיפה תשדורות על מקומו של הצוותהועברו ברשת הקשר של
 .בזירת השרפה

3.  Í Ï ‰ Ó · Â  Ò Â · Â Ë Â ‡ ‰  Ô Â Ò ‡  Ú Â ¯ È ‡ Ï  Í Â Ó Ò ·  ˘ ‡ ·  ˙ Â Â ˆ ‰  ˙ Ó È Á Ï
Ú Â ¯ È ‡ עמק " את צוות 721 תיעדו צלמי  אזרחיי  שנסעו בציר 15:35� ל15:27בי� השעות : ‰

מונות נראות להבות אש גבוהות שאחזו בת;  הסמו$ לחניו� קדומי  עליו�721בקטע הכביש " 9
 תועדו 15:32בשעה . בצמחייה בשני צדי הכביש ועש� סמי$ מיתמר לגובה רב ומכסה את השמיי 

ל וסג� ניצב "ניצב אהובה תומר ז�של תת(שני רכבי משטרה : הצוות וארבעה כלי רכב נוספי 
קלע לאזור ורכב ובו שני רכב של צל  שנ, )119ל"ניצב ליאור בוקר ז�ל ושל תת"איציק מלינה ז

 כשה  נמצאי  בסמו$ לאוטובוס �נוסעי  מחוות סוסי  השוכנת קרוב לכניסה לקיבו, בית אור� 
בדקות אלו תועדו חברי . שבדרכו אל בית סוהר דמו� נקלע למלכודת אש ונעצר, ס"צוערי שב

 נלחמי  �ל "� זל וצופה האש אלעד ריב"כבאי אורי סמנדייב ז�רב, ל"ל דני חייט ז" רס�הצוות 
 .בגבורה בלהבות אש הגבוהות המקיפות אות 

 בער$ תועד הצוות מבצע פעולות קירור באמצעות התזת מי  על הרכבי  15:40� ל15:37בי� 
 שלושת הנוסעי  ברכב �שנקלעו למקו  וכ$ סייע להצלת חייה  של הנוסעי  שהיו בכלי הרכב 

ס הניצולי  מאוטובוס הצוערי  "נשי השב וכ� את חיי שלושת א�שהצליחו להימלט מהתופת 

__________________ 

ניצב משנה ליאור בוקר הועלה , ניצב�ל לדרגת תת"משנה אהובה תומר זלאחר מותה הועלתה ניצב   119
 .פקד איציק מלינה הועלה לדרגת סג� ניצב�ניצב ורב�לדרגת תת
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ל קורא "ל דני חייט ז" נקלט רס15:37בדקה ", על פי דוח הוועדה. שהצליחו להימלט מהאש
ככל הנראה מדבר משלוחת הקשר האחורית , 9עמק כא� , 9עמק כא� ': ברשת הקשר של עפולה

 ".בניסיו� להזעיק עזרה

4. · ‚ ¯  ¯ Ò Ù Ë  ˙ · Â ‚ כי הצוות לא , ינה טע� טפסר רגב בתגובתו למשרד מבקר המד:˙
ולכ� כלל לא נית� היה ליצור עימו ] רשת הקשר של רשות כבאות חיפה" [כרמל"לרשת "עבר 
לא נית� היה ליצור אתו , מכיוו� שהצוות לא הפעיל את התדר כאמור: "עוד הוא הוסי0". קשר
 הוא התנתק מהרכב וככל הנראה בשל העש� הסמי$" 39כרמל "הוא קיבל הוראה לנוע אחרי . קשר

  ".המוביל

·¯„ÚÈ‰¯˘˜‰  , ¯·„· Ú„ÈÓ ‰È‰ ‡Ï ˙ÂÂˆÏ ¯Èˆ ÏÚ Â·È·ÒÓ˘ ˘‡‰ È�ÂÎÈÒ È„ÓÈÓ721 
‰˙ÂË˘Ù˙‰ ˙Ó‚ÓÂ , „‚�ÓÂ-ÙÁ‰ " ÏÚ ˙ÂÂˆ‰ Ï˘ Â‡ˆÓÈ‰ ÌÂ˜Ó ÏÚ ÂÚ„È ‡Ï ÌÈ„˜ÙÓ‰Â ˜

 ¯Èˆ721 , ˙Â„„ÂÓ˙‰ ÔÈÈ�Ú· Â˙ÂÁ�‰ÏÂ ÌÈ�ÂÎÈÒ‰ Ì˙Â‡ ÔÈÈ�Ú· Â¯È‰Ê‰Ï ÂÏÎÈ ‡Ï Ì‰ ‡ÏÈÓÓÂ
ÓÚÌ .ÙÁÏ" ˙ÂÂˆ Ï˘ Â‡ˆÓÈ‰ ÏÚ Ú„Â� ‰ÙÈÁ ˙Â‡·Î ˙Â˘¯· ÌÈ„˜ÙÓÏÂ ˜" ˜ÓÚ9 " ¯Èˆ ÏÚ

721ÒÂ·ÂËÂ‡‰ ÔÂÒ‡ ˙Â¯˜ ¯Á‡Ï ˜¯ . 

 

 ליקויי� בתחו� הפיקוד והשליטה כדפוס ניהולי חוזר ונשנה

, ק והפעלתו"הליקויי  שתוארו לעיל בעניי� יכולות פיקוד ושליטה ובייחוד בעניי� הקמת חפ
בניית תמונת מצב וביצוע הערכת מצב והכשלי  במערכת הקשר ,  והפעלת הקמת שטחי כינוס

בתרגיל משולב של , בי� היתר, הדבר עלה. עלו כבר בעבר בתרגילי  ובאירועי שרפות גדולות
בתרגילי  לאומיי  שביצעה הרשות , שרפת יער שביצעו רשויות הכבאות של חיפה וחדרה

ה את מער$ הגופי  המטפלי  בעור0 בעת חירו  אשר תרגל) ל" רח�להל� (הלאומית לחירו  
 .ובשרפות יער גדולות קודמות

)‡(  ı È ˜ ‰  ˙ � Â Ú Ï  ˙ Â Î ¯ Ú È ‰  Ï È ‚ ¯ ˙-"  Ï Ó ¯ Î ‰  ¯ Ú È ·  ‰ Ù ¯ ˘ , È ‡ Ó
2 0 0 9: התרגיל היחיד שה  ,  על פי המסמכי  שמסרו רשויות הכבאות של חיפה ושל חדרה"

 השתתפו בו רשויות .2009קיימו בשני  האחרונות בנושא כיבוי שרפות יער התבצע במאי 
יצוי� כי ברשות כבאות חיפה . ל"ג וקק"רט, א"מד, כוחות משטרה, הכבאות של חיפה ושל חדרה

שאמור היה להתקיי  במחצית השנייה של , תוכנ� ביצוע תרגיל נוס0 ביערות ובשטחי  פתוחי 
 . לא היה אפשר לקיימו120אול  בגי� עיצומי הכבאי , 2010שנת 

הפיקוד והשליטה , האמצעי ,  הועלו לקחי  בנוגע להפעלת הכוחות2009בסיכו  התרגיל ממאי 
 :ובה , במהל$ התרגיל

חבירת כוחות הכיבוי מרשות כבאות חיפה וכוחות מגופי  אחרי  שהשתתפו בתרגיל לא  ) 1(
המקו  שתוכנ� לשמש ; היכ� שטח הכינוס) וג  לא שאלו(הכוחות שהגיעו לא ידעו ; נוהלה כראוי

מפקד שטח הכינוס לא ביצע את . 2ָנה ללא ידיעת  של המשתתפי  בתרגילכשטח כינוס ש
 .המשימות שהוטלו עליו

את , בי� היתר,  לא הייתה מפת חלוקה לגזרות המציגהשארבי� ה; ק לא נוהל כראוי"החפ ) 2(
ק לא היה "בחפ, ק היו אנשי  רבי  שלא היו אמורי  להימצא בו"בחפ; כוח האד  בכל גזרה

__________________ 
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ק היה עסוק "מפקד החפ. כוחות שהגיעו למקו  בגי� הקשר הלקוי ע  שטח הכינוסרישו  של ה
 .בהעברת הוראות בקשר במקו  להפקיד את סגנו על הסדרת הענייני  האמורי 

 .בעיות ברשת הקשר גרמה לקשיי  בהעברת ההודעות ולשיבושי  בקליטה ) 3(

)·( Ì È È Ó Â ‡ Ï  Ì È Ï È ‚ ¯ נקודת "יל חירו  לאומי  התקיי  תרג4.6.09� ל31.5.09בי� : 121˙
ובה  ג  , בתרגיל השתתפו כוחות החירו  של מדינת ישראל שאמורי  לטפל בעור0". 3מפנה 

: בי� היתר,  צוי�2009ל בדצמבר "בסיכו  הלקחי  שפרסמה רח. כוחות של מער$ הכבאות
פיקוד [ר "נהלי  וממשקי עבודה ע  מחוזות פקע, שירותי הכבאות אינ  מכירי  יכולות"

לדוגמה (פגיעה משמעותית באמצעי  קריטיי  , החמרת פערי  הידועי  בשגרה: "וכ�, ]"ור0הע
בעניי� זה ".  ימי 3 שירותי כבאות בתו$ 24� מ7קריסת . במרבית שירותי הכבאות) חילו, מגובה
ל ומשרד הפני  יבחנו יחד לעומק את כל מער$ הכיבוי בראייה כוללת המביאה "הומל, שרח

ל "מנכבסיכו  התרגיל שהכינה לשכת . האיומי  ואת הפתרו� הנדרש בעניינ בחשבו� את כלל 
 צוי� בנוגע למער$ הכבאות כי יש להכי� נוהלי עבודה לגיבוש תמונת 2009משרד הפני  ביולי 

לשלב במערכת ; לקבוע מדדי  קריטיי  להערכת השרידות והתפקוד של שירותי הכבאות; מצב
 . כוח אד  ומבצעי , ונת מצב ארצית בתחומי לוגיסטיקההמחשוב עזרי  שיאפשרו עיבוד תמ

 ואת סיכו  הלקחי  שהפיקה 27.5.10� ל23.5.10התקיי  בי� , "4נקודת מפנה ", תרגיל דומה
ולפיו " לקח חוזר"היה ל "שהפיקה רחאחד הלקחי  . 2010ל מהתרגיל היא פרסמה בדצמבר "רח

על מנת לאפשר את , רות ברמות השונותעל הממשלה לחזק את מער$ הכיבוי בהתא  ליעדי השי
צמצו  הפערי  בי� היכולות המבצעיות שעומדות לרשות המער$ ובי� אלה שנדרשות בהתא  

 נציבות הכבאות נדרשת להגדיר את יעדי השירות �לקח נוס0 שהופק מהתרגיל . לתרחיש
טות ולאחר אלו יוצגו לאישור למקבלי ההחל. מהבחינה המקצועית ואת רמות השירות הראויות

 .מכ� יוצגו השפעותיה  ותוצאותיה  הצפויות

)‚(   ¯ Ú È  ˙ Â Ù ¯ ˘  È · ‚ Ï  Â Ï Ú Â ‰ ˘  ‰ Ë È Ï ˘ ‰ Â  „ Â ˜ È Ù ‰  Ì Â Á ˙ ·  Ì È È Â ˜ È Ï
˙ Â Ó „ Â ˜ : 

בעקבות שרפות יער גדולות שאירעו בעבר הוקמו ועדות שחקרו את האירועי  והגישו דוחות 
. ושא הפיקוד והשליטההמסקנות שהסיקו הוועדות מהאירועי  נגעו ג  לנ. המסכמי  את עבודת�

בהקמת , בי� היתר הודגש בדוחות הצור$ בתרגולי  ארציי  משותפי  לטיפול בשרפות ענק
קי  שעומדי  לרשות  ציוד ואמצעי  מודרניי  אשר יאפשרו טיפול מקי0 בשרפות בהיק0 "חפ

, בהשתתפות נציגי  בכירי  משירותי הכבאות, ק האחוד"בחפ" שולח� עגול"נרחב וקיו  
שיספק למפקדי הכיבוי תמונת מצב אמיתית וכוללת , ל ומרשויות הייעור"מצה, טרהמהמש

 :להל� יפורטו חלק מהוועדות שהוקמו. ויאפשר לה  לקבל את ההחלטות המקצועיות הנכונות

 אירעה באזור שער 1995ביולי ): ועדת לפידות(השרפה בהרי יהודה שחקרה ועדת בירור  ) 1(
.  השרפה הגדולה ביותר בתולדות המדינה עד לשרפה בכרמל� הגיא בהרי יהודה שרפת ענק

) 'מיל(ועדת בירור בראשות האלו0 , דוד ליבאי, בעקבות השרפה בהרי יהודה הקי  שר הפני  דאז
על ליקויי  הנוגעי  ליכולת , בי� היתר, הוועדה עמדה).  ועדת לפידות�להל� (עמוס לפידות 

נדרש חיזוק השליטה המרכזית על "כי , בי� היתר, הוועדה ציינה. השליטה של מער$ הכבאות
 ".בניית מוקד שליטה ומידע והקמת מערכת קשר מודרנית ומשולבת, אירועי  גדולי 

בהתא  לדוח המסכ  של ועדת לפידות ועל פי החלטת הממשלה מנובמבר : ועדת גינוסר ) 2(
 ועדת היגוי בראשות 1996במר, , מר חיי  רמו�, מינה שר הפני  דאז) 6326' החלטה מס (1995

__________________ 
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 קבע כי 1998הדוח שהגישה ועדת גינוסר באוגוסט . מר יוסי גינוסר ליישו  המלצות ועדת לפידות
הדורשות הפעלת כוחות כיבוי גדולי  יותר מאשר כוח , בעת שמתחוללות שרפות בהיק0 נרחב

וסר באמצעי כיבוי וכ� ח, פיקוד ושליטה, נוצרות בעיות של חוסר תיאו , כיבוי של איגוד יחיד
אי� מוקד שליטה ארצי המאויש דר$ קבע ואשר ממנו נית� . "מתאימי  ובמערכות קשר אמינות

 ".לשלוט על הכוחות באירוע כזה

 2005שרפה שהתחוללה בכרמל באפריל : 2005דוח חקירה על השרפה בכרמל בשנת  ) 3(
, י כיבוי חיפה לנציב כבאותעל פי הדוח שהגיש מפקד שירות.  דונ  חורש טבעי2,200�כילתה כ

בעצמה "מזרחית חזקה �מזרחית שהשתנתה לרוח דרומית� צפו��ביו  השרפה נשבה רוח צפונית 
על פי מסקנות הדוח יש . מערב�שגרמה להתפשטותה המהירה לכיוו� צפו�,  קשר40� כ�" נדירה

י קשר במפות ובמכשיר, להשתמש באביזרי שליטה, ק"להכשיר קציני  וכבאי  להפעיל חפ
 .בייחוד כשמדובר באירועי  בהיקפי  גדולי , ולארג� זירת אירוע

 

✯ 

 

 ותוארו לעיל 2010הליקויי  בתחו  הפיקוד והשליטה כפי שעלו באירוע השרפה בכרמל בדצמבר 
 לא �מלמדי  על דפוס פעילות חוזר ונשנה של מער$ הכבאות ועל היעדר למידה מלקחי עבר 

גילי  קודמי  ומשרפות גדולות שאירעו בעבר ולא חל שיפור הוטמעו המסקנות והלקחי  מתר
העיקריות של פעולות ה. ברמת המוכנות המבצעית של מער$ הכבאות לאירועי שרפה גדולי 

 ,ק בבעלי התפקידי  הנדרשי " איוש החפ�ובה  , פיקוד ושליטה על הכוחות בזירת האירוע
הפצת� למפקדי  בשטח ומעקב , בצעיותקבלת החלטות מ, ביצוע הערכות מצב שיטתיות ומקיפות

, ביצוע פעולות להבטחת בטיחות  של הלוחמי , הפעלת שטח כינוס הכוחות, אחר ביצוע�
 . בוצעו באופ� לקוי או לא בוצעו כלל כל אלו� שמירת הקשר עמ 

, טפסר יששכר תוהמי, ומפקד שירותי כבאות חדרה, טפסר אריה רגב, מפקד שירותי כבאות חיפה
 אירוע מורכב כדוגמת השרפה הניהול שלהוראות המסדירות את דרכי ו כראוי את הלא יישמ

הנדרשי  לצור$ ניהול  הפיקוד והשליטה  וה  לקו באופ� שבו ה  הפעילו את אמצעיבכרמל
הלחימה באש התקיימה , כתוצאה מכ$. בכל אשר נוגע ליומה הראשו� של השרפהזאת  ,כזהאירוע 

 .מיצוי המשאבי  שעמדו לרשות המפקדי א באופ� מבוזר ולא שיטתי ולל

שהנציבות ומפקדי שירותי הכבאות יפעלו לבניית תוכנית מקיפה של עובדה זו מחזקת את הצור$ 
ע, שליטה דגש על הפעלת שבה  יוש  ,  המדמי  אירועי חירו  מורכבי אימוני  ותרגילי 

 זה ומאלו שיתעוררו במהל$ שעלו בדוחלקחי  מהליקויי  עליה  להפיק ; אמצעי פיקוד ושליטהו
 . המסקנות בשגרת ההפעלה של מער$ הכבאותהתרגילי  שה  יקיימו ולהטמיע את

 

 הקפדה על הוראות בטיחות במהל� הלחימה באש�אי

 ה� פעולות �הקפדה על הכללי  ועל הוראות הבטיחות ונקיטת אמצעי בטיחות בהתא  לכ$ 
בייחוד באירועי , ת הכיבוי הנלחמי  באשחיוניות ביותר להבטחת ביטחונ  האישי של כוחו

 .שרפות גדולות ומורכבות דוגמת השרפה בכרמל

ל "עלה כי רשויות כבאות חיפה וחדרה לא הקפידו על מילוי הוראות הבטיחות שנקבעו בתו .1
 :כמפורט להל�, ולעתי  פעלו שלא לפי הוראות אלו, ובפקודות הקבע
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)‡( Â˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ" Ï)˙ÂÁÈË· ˜¯Ù (ÂÚ·˜‰ ˙Â„Â˜Ù , ÌÈ·Î¯ÂÓÂ ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÚÂ¯È‡·
 ˙ÂÁÈË· ÔÈˆ˜ Â‡ È‡¯Á‡ ˙Â�ÓÏ ˘È-ÙÁ ˙ÂÂˆ· ¯·Á " ˜- ÌÈ·ˆÓ ÔÁ·‡Ï Â„È˜Ù˙Ó˘ 

ÌÈÓÈ‡˙Ó ÌÈ„Úˆ ˙ËÈ˜� È„È ÏÚ ÈÂ·ÈÎ‰ ˙ÂÁÂÎ Ï˘ È˘È‡‰ Ì�ÂÁËÈ· ˙‡ ÁÈË·‰ÏÂ ÌÈ�ÎÂÒÓ .
˙ÂÁÈË· È‡¯Á‡ Â�ÈÓ ‡Ï ‰¯„ÁÂ ‰ÙÈÁ ˙Â‡·Î ˙ÂÈÂ˘¯ ÏÚÂÙ·. 

)·( Â˙‰ ˙Â‡¯Â‰"ÁÓ Ï ÈÎ ˙Â˘È‚„ÓÂ ‰Ù¯˘‰ ÈÂ·ÈÎÏ Û¯ËˆÓ˘ ÈÓ ÏÎ ÌÂ˘¯Ï ˙Â·ÈÈ
" ˙ÂÏÂÚÙÏ ÌÈ·„�˙Ó ÌÈÙ¯ËˆÓ˘ ˙Ú· ¯˙ÂÈ· ·Â˘Á Â�È‰ Ì„‡ ÁÂÎ Ï˘ ¯„ÂÒÓ ÌÂ˘È¯ ÏÂ‰È�

ÈÂ·ÈÎ‰ ."ÂÏ‡ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· ‡Ï˘ ,ÙÁ Ï˘ ÌÈÚˆ·Ó‰ ÔÓÂÈ· ÂÓ˘¯� ‡Ï" ‰ÙÈÁ ˜
‰Ù¯˘‰ ÈÂ·ÈÎ· ÂÙ˙˙˘‰˘ ÌÈ·„�˙Ó‰Â ÌÈ‡·Î‰ ÏÎ Ï˘ Ì‰È˙ÂÓ˘ ;¯� ‡Ï Ï˘ÓÏ ÂÓ˘

 ˙�Á˙· ‰Ù¯˘‰ ıÂ¯Ù ˙Ú· ÂÈ‰˘ ÌÈ˘„Á ÌÈ‡·Î ‰˘ÂÏ˘ ˙ÂÓ˘"ÏÓ¯Î‰ ˜¯‡Ù " ÂÙ¯ÂˆÂ
‡ÈÈÙÒÂÚ· ‰Ù¯˘‰ ÈÂ·ÈÎÏ ˜�ÊÂ‰˘ È�Â˘‡¯‰ ÁÂÎÏ. 

)‚( Â˙‰ Ï˘ ˙ÙÒÂ� ˙ÂÁÈË· ˙‡¯Â‰" ˙·ÈÈÁÓ Ï" ÏÚ ˙ÈÙˆ˙ ˙Â„Â˜�· ÌÈÙÂˆ ˙·ˆ‰
‰Ù¯˘‰ ,˙Â�ÎÒ È�ÙÓ Ì¯È‰Ê‰Ï ˙�Ó ÏÚ ÈÂ·ÈÎ‰ ˙ÂÁÂÎ ÌÚ ˙Â‡� ÂÈ„¯ ¯˘˜ ‰È‰È Ì‰Ï" ;

Â˙‰ ˙Â‡¯Â‰"˜ÂÒÓÓ ˙È¯ÈÂÂ‡ ˙ÈÙˆ˙ ÏÈÚÙ‰Ï Ô˙È� ÔÈÙÂÏÁÏ ÈÎ ˙ÂÚ·Â˜ Ì‚ Ï . ¯ÂÓ‡Î
Â‰˘ÏÎ ˙ÂÈÙˆ˙ Í¯ÚÓ ÏÚÙÂ‰ ‡Ï ‰Ù¯˘‰ Ï˘ ˙Â�Â˘‡¯‰ ‰È˙ÂÚ˘ ÍÏ‰Ó· . 

אחראי "בעת הלחימה באש היה הרבה יותר מ, בפועל"בתגובתו של טפסר רגב הוא ציי� כי  .2
 ".יות אחראי בטיחות בתחו  גזרתוכל ראש צוות או מפקד גזרה הופ$ לה". בטיחות

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÔÈ‡ ÌÏÂ‡ ÂÈ˙ÂÁÂÎ Ï˘ Ì˙ÂÁÈË· ÏÚ È‡¯Á‡ „˜ÙÓ ÏÎ Ì�Ó‡
È„ÂÚÈÈ ˙ÂÁÈË· ÔÈˆ˜ ÈÂ�ÈÓ· ‰·ÂÁ‰ ˙‡ ÛÈÏÁ‰Ï È„Î· ÍÎ· ,ÙÁ· ¯·Á ¯ÂÓ‡Î ‡Â‰˘"˜ .

 ÚÂ¯È‡‰ ˙¯ÈÊÏ ¯˘‡· ˙ÏÏÂÎ ‰È‡¯ ˙ÂÈ‰Ï ‰¯ÂÓ‡ ‰Ê ÔÈˆ˜Ï-ÌÈ�ÂÎÈÒ‰  , ˙ÂÁÂÎ‰
 ÌÈÚˆÓ‡‰Â‰ÏÂÚÙ‰ ˙ÂÈ�ÎÂ˙Â ; „˜ÙÓ È�Ù· ˙ÂÁÈË·‰ ÈÏÂ˜È˘ ˙‡ ‡È·‰Ï ÂÈÏÚ ÍÎ ÍÂ˙Ó

˙ÂÈ·ÈË¯ÙÂ‡‰ ˙ÂÈ�ÎÂ˙‰ ˙ÚÈ·˜ ˙Ú· ÚÂ¯È‡‰ ,‰ÓÈ‡˙Ó ˙ÂÁÈË· ˙È�ÎÂ˙ ÔÈÎ‰Ï , ˙˙Ï
ÔÓÂ˘ÈÈ ˙‡ ‡„ÂÂÏÂ ÌÈ„˜ÙÓÏ ˙ÂÁÈË· ˙ÂÈÁ�‰ .ÌÏÂ‡ , Ï˘ ˙Â˘¯ÂÙÓ‰ ˙Â‡¯Â‰‰ Û‡ ÏÚ

Â˙‰"˙ÂÁÈË·‰ ‡˘Â�· Ï ,ÂÚˆÂ· ‡Ï ÂÏ‡ ˙ÂÏÂÚÙ. 

 

 צופי אשהפעלת 

:  כמו�ובה  ארגוני  מצילי חיי  , מעורבות בני נוער בקהילה והתנדבות  בארגוני  שוני  )א(
 122ועל פי מחקרי  שוני ,  היא פעילות חשובה ומשמעותית�מכבי אש והמשמר האזרחי , א"מד

יש לה ג  השפעה חיובית על תהלי$ התבגרות  ועל הישגיה  החברתיי  והלימודיי  של 
במסגרת : באחת משתי המסגרות" מכבי אש"בני נוער יכולי  להתנדב ל. הצעירי המתנדבי  

__________________ 

כנסת לקראת דיו� של הוועדה לזכויות הילד בנושא מתו� מסמ� שהכי� מרכז המחקר והמידע של ה  122
 .2011שהתקיי� בכנסת בפברואר " התנדבות ילדי� ובני נועד בפעילות התנדבותית בעלת סיכו�"
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, יסודי� בית הספר העלמדי שמפעיל משרד החינו$ ומיועדת לתל123"מחויבות אישית"תכנית 
 . .124ב"י�א ו"  בכיתות ימדיאו במסגרת ארגו� צופי האש המיועד לתל',  כיתות ימדיבעיקר לתל

 רשויות �זהו מפעל ששני הצדדי  זוכי  ממנו , א התנדבות ברוכהההתנדבות במסגרת צופי אש הי
הכבאות זוכות לסיוע משמעותי מבני נוער חדורי מוטיבציה והתלהבות שעזרת  במשימות 

ה  , בני הנוער זוכי  להצטר0 למסגרת מאתגרת; המבוצעות בתחנות הכיבוי היא משמעותית
 .שיקול דעת ובגרות, מחויבות, ריות אח�זוכי  בפיתוח אישי , חווי  חוויות מעשירות

כמפורט , רשויות הכבאות מפעילות את צופי האש בהתא  לכללי  שקבעה הנציבות )ב(
 :להל�

קובעות את , 1986�ו"התשמ, )מתנדבי �מינוי והעסקה של כבאי (תקנות שירותי כבאות  )1(
,  שעות לפחות40צופי האש משתתפי  בהשתלמות של . מתנדב�תנאי הס0 לקבלה לשירות ככבאי

 .125שבמהלכה ה  רוכשי  ידע במקצועות הכבאות ומיומנויות שונות הקשורות לכיבוי והצלה

 תקנו� �להל�  (2004126מאוקטובר ] מפקח כבאות ארצי[ר " נוהל מכ� תקנו� צופי  ארצי  )2(
ומדגיש את הצור$ בשמירה על בטיחות  של צופי  מגדיר את הכללי  להפעלת צופי אש) צופי אש

ביחד ע  כבאי  "נקבע בו כי נית� להפעיל צופי אש , למשל; ש והרחקת  מחשיפה מסוכנת לאשא
ועליה  להימצא במרחק בטיחות , מקצועיי  לכיבוי שרפות בתפקידי עזר בלבד ולא נוכח פני אש

בחדירה למבני  "חל איסור להפעיל צופי אש , כמו כ�; "מרבי ממעגל האש או ממקו  האירוע
שטחי , ]חומרי  מסוכני [ס "בתקריות חומ, וש אחרי לכודי  או בטיפול בנפגעי בחיפ, בוערי 

הפעלת צופי אש ... ע"בקרבת שדות מוקשי  ושטחי ניסויי  ובאירועי פח, ל"אש של צה
בהשגחה , כמזנקאי  ליד מוקדי אש תיעשה רק לאחר שתושג שליטה וכיבוי שאריות של דלקות

 ".ובפיקוח של כבאי מקצועי

הל גיוס והפעלה של מתנדבי  לסיוע בפעולה לשירותי כבאות והצלה בשרפות יער נו )3(
בהתקבל ,  על פי נוהל זה שקבעה הנציבות�)  נוהל הפעלת מתנדבי �להל� (ושטחי  פתוחי  

כל פרק זמ� מסוי  ; ק ידאג לרישו  המתנדבי  ביומ� המבצעי "החפ"החלטה על גיוס מתנדבי  
יש לזכור שמתנדבי  אינ  מיומני  ... בדוק שהכל תקי� וכול  בסדרתיער$ בדיקה מול הקבוצה ל

 ".'בטוחי 'דגש על אזורי  ] ע [, ומוגדרי  ככוח עזר לא מקצועי וכ$ יש להפעיל 

Î-15ÚÂ¯È‡‰ ˙¯ÈÊ· Â‰˘Â ÈÂ·ÈÎ‰ ˙ÂÁÂÎÏ ÂÙ¯Ëˆ‰ ˘‡ ÈÙÂˆ  . ÈÂ·ÈÎ‰ ˙ÂÁÂÎÏ ÂÙ¯Ëˆ‰ Ì‰
 ‰Ú˘‰ ¯Á‡Ï12:00 ,˘Î· ¯·Â„Ó˘ ÏÂÎÏ ¯Â¯· ‰È‰ ¯·Î ˙ËÏ˘� È˙Ï· ˜�Ú ˙Ù¯˘‰ ˙�ÎÒÓ

ÌÈ˘�‡ ,‰Î¯„· ‰¯˜�‰ ÏÎ ˙‡Â ÌÈ·Â˘ÈÈ. 

__________________ 

לפעילות למע� )  שעות שנתיות60(במסגרת התכנית נדרשי� התלמידי� לייחד לפחות שעתיי� בשבוע   123
תלמיד הממלא את דרישות התכנית זכאי , 2002טמבר ל משרד החינו� מספ"על פי חוזר מנכ. הקהילה

תלמיד שימשי� להתנדב מרצונו החופשי שני� נוספות יהיה . ליחידת בגרות פנימית במחויבות אישית
 2011בתחילת שנת , על פי נתוני� של ועדת צופי אש בנציבות כיבוי והצלה. זכאי לתעודת הערכה

 בני נוער בגילאי $900וכ, "מחויבות אישית"רת התכנית במסג" מכבי אש" בני נוער ב$1,800התנדבו כ
 .לאחר שהסתיימה הכשרת�" צופי אש" התנדבו ב17 עד 15

 בני נוער $1,800 התנדבו כ2011בתחילת שנת , על פי נתוני� של ועדת צופי אש בנציבות כיבוי והצלה  124
צופי " התנדבו ב15$17  בני נוער בגילאי$900וכ, "מחויבות אישית"במסגרת התכנית " מכבי אש"ב

 .לאחר שהסתיימה הכשרת�" אש
התנדבות ילדי� ובני נוער בפעילות התנדבותית "בישיבת הוועדה לזכויות הילד של הכנסת בנושא   125

 . מתנדבי� במכבי האש$2,700דווח על כ, 2011שהתקיימה בפברואר , "בעלת סיכו�
 .2011הנוהל עודכ� בשנת   126
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 ˜¯ ÌÈ‡·ÎÏ ÂÚÈÈÒ Ì˜ÏÁ Ì�Ó‡˘ ÍÎ ÏÚ ˙Â„ÓÏÓ ‰Ù¯˘· ÂÙ˙˙˘‰˘ ÌÈ¯Ú�‰ ˙ÂÈÂ„Ú
‰Ù¯˘‰ Û¯ÂÚ· ,ÌÏÂ‡ , ÌÙÂ˙È˘ ÏÚ ˙ÂÏÁ‰ ˙ÂÏ·‚Ó‰Â ˘‡ ÈÙÂˆ ˙ÏÚÙ‰Ï ˙Â‡¯Â‰‰ Û‡ ÏÚ

˘‡‰ ÈÂ·ÈÎ· ,˘‡‰ ˙¯ÈÊ ÍÂ˙· Ì‚ Â‰˘˘ ˘‡ ÈÙÂˆ ÂÈ‰ ,‡Î Ì‰· ÔÙÂ‡· ÌÈ·¯ÂÚÓ ÂÈ‰˘ ÂÏ
‰Ù¯˘‰ ÈÂ·ÈÎ· È˘ÓÓ ;ÚÏ˜� Ì‰Ó „Á‡ ,Û¯Ëˆ‰ ‡Â‰ Ì‰ÈÏ‡˘ ÌÈ‡·Î‰ ˙ÂÂˆ ÌÚ ,

‰�ÓÓ ıÏÁÈ‰Ï ÁÈÏˆ‰ ÌÏÂ‡ ˘‡ ˙„ÂÎÏÓÏ .¯Úˆ‰ ‰·¯ÓÏ ,ÛÒÂ� ˘‡ ‰ÙÂˆ , Ô·È¯ „ÚÏ‡
Ê"Ï ,˘‡·Î È�˘Ï Û¯Ëˆ‰È ˜ÓÚ ˙ÂÂˆ 9127Ï‡Ú¯ÊÈ ˙Â‡·Î ˙Â˘¯Ó  , È¯·Á ÌÚ Â˙ÂÓ ˙‡ ‡ˆÓ

˙ÂÂˆ‰ ,ÈÎ· ÌÈ˜ÒÂÚ Ì„ÂÚ·Ï ÍÂÓÒ ˘‡‰ ÈÂ· ˘È·Î721  ‰ÊÁ‡˘ ˘‡‰ ÈÂ·ÈÎ· ÚÂÈÒ·Â
ÌÈ¯ÚÂˆ‰ ÒÂ·ÂËÂ‡· .Ê Ô·È¯ „ÚÏ‡ Ï˘ Â‡ˆÓÈ‰ ¯·„· ÌÈÓÂ˘È¯ ¯„ÚÈ‰· ÈÎ ÔÈÂˆÈ" ÏÚ Ï

 ˙È‡·Î" ˜ÓÚ9" ,·¯ ÔÓÊ ÂÎ˘Ó� ÂÈ¯Á‡ ÌÈ˘ÂÙÈÁ‰ ,˙Â�Â˘‰ ‰Ù¯˘‰ ˙Â¯Ê‚· , ¯Á‡Ï Ì‚
ÒÂ·ÂËÂ‡‰ ÔÂÒ‡ ÚÂ¯È‡ ,È˘È˘ ÌÂÈ ¯˜Â· ˙Â�ÙÏ ˜¯ ¯˙Â‡ ‡Â‰Â ,3.12.10. 

˙˘¯ÂÓ ˙„ÚÂ ‰˙˘Ú˘ ‰˜È„·‰ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , Ì˙ÂÓ ¯ÂÙÈÒ ˙‡ ‰„ÚÈ˙˘
ÌÈ‡·Î‰ ˙˘ÂÏ˘ Ï˘ , ˜ÓÚ ˙ÂÂˆ Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ¯È˜Á˙ ‰ÏÏÎ9 , Â˙ÂÙ¯Ëˆ‰ „ÚÂÓÓ ÏÁ‰

ÁË˘· ÂÏÚÙ˘ ÈÂ·ÈÎ‰ ˙ÂÁÂÎÏ ,‰Ù¯˘· Ì˙ÂÓ ˙‡ Â‡ˆÓ˘ „ÚÂ ;ÌÏÂ‡ , ‰˜„· ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰
 ‰ÙÂˆ Ï˘ Â˙ÂÙ˙˙˘‰Â Â˙ÂÙ¯Ëˆ‰ ˙Â·ÈÒ� ˙‡˘‡‰ ,Ê Ô·È¯ „ÚÏ‡"Ï , ‡ÏÂ ÈÂ·ÈÎ‰ ˙ÂÏÂÚÙ·

ÌÈÁ˜Ï ÍÎÓ ‰˜ÈÙ‰. 

 

✯ 

 

 ˙Â‡¯Â‰‰ ˙‡ Â‡ÏÈÓ ‡Ï Ì‰ ÈÎ ˙Â‡·Î‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ÌÈ„˜ÙÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÙ¯˘· ˘‡ ÈÙÂˆ ˙ÂÙ˙˙˘‰Ï Ú‚Â�· ÌÈÏ‰�‰Â , ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÏ‰�‰Â ˙Â‡¯Â‰‰ ˙Â·¯Ï

Ì‡ˆÓÈ‰ ÌÂ˜Ó ¯Á‡ ·˜ÚÓÏÂ ÌÓÂ˘È¯Ï ,ÂÁÎÂ� ÈÎ Â‡„ÈÂ ‡Ï Ì‰ ÈÎÂ ‰È‰˙ ˘‡‰ ÈÙÂˆ ˙
˘‡‰ Ï‚ÚÓÓ È·¯Ó ˙ÂÁÈË· ˜Á¯Ó· .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÁÎÂ�ÏÂ ˙Â¯È‰Ê‰ ÔÚÓÏ

‰ÓˆÚ‰ ˙·¯ ‰Ù¯˘‰ ˙Â·˜Ú· ÂÙ˜˘�˘ ÌÈ�ÂÎÈÒ‰ , ¯ÈÎÊ‰ÏÂ ·Â˘Ï ÌÈ„˜ÙÓ‰ ÏÚ ‰È‰
 ˙ÈÊÁ· Û˙˙˘‰Ï ˘‡ ÈÙÂˆÏ ¯˘Ù‡Ï ÔÈ‡ ÈÎ ÈË¯˜�Â˜Â „ÁÂÈÓ ÔÙÂ‡· Ì¯È‰Ê‰ÏÂ Ì‰È˙ÂÁÂÎÏ

‰Ù¯˘‰ .˜‰ ‡Ï ˙ÂÁÂÎ‰ È„˜ÙÓ ÂÈ‰È ‡Ï ˘‡‰ ÈÙÂˆ˘ Â‡„ÈÂ ‡ÏÂ ˙Â‡¯Â‰‰ ÏÚ Â„ÈÙ
˘‡‰ ˙ÈÊÁ· ÌÈ·¯ÂÚÓ ,¯ÂÓÁ È„Â˜ÈÙ ÈÂ˜ÈÏ ÍÎ· ˙Â‡¯Ï ˘ÈÂ . 

 

 ליקויי� במוכנות הלוגיסטית של מער� הכבאות

, ציוד וחומרי�,  אמצעי כיבוי�ככל קרב ג� הלחימה באש מחייבת מוכנות ותמיכה לוגיסטית  .1
יות הכבאות וג� במענה לשאלוני� של הביקורת נית� ג� בתחקירי� של רשו. אספקה ותחזוקה

תמיכה הלוגיסטית שקיבלו לו, מוכנות הלוגיסטית של רשויות הכבאותהנוגעי� ל ליקויי�ביטוי ל
 לאחריות � הנוגעי� לאחריות של הנציבות וחלק� ליקויי�חלק� , כוחות הכיבוי במהל� האירוע

 . של רשויות הכבאות

__________________ 

 .9ל לצוות עמק "ו את נסיבות הצטרפותו של אלעד ריב� זרשויות הכבאות לא תיעד  127
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)‡( ˙‰ ÌÈ„Á‡ ÈÂ·ÈÎ È·Î¯· Â‡ ‰Ù¯˘‰ ˙¯ÈÊÏ ÂÚÈ‚‰ ‡Ï Ì‰ ÌÈÈËÚ·˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÂÏ‚
¯ÂÁÈ‡· ‰ÈÏ‡ ÂÚÈ‚‰˘ ;ÙÁ È·Î¯ Â„ÈÂˆ Ì‰·˘ ÌÈÚˆÓ‡‰" ÏÂ‰È�Ï ÌÈÓÈ‡˙Ó ‡ÏÎ ÂÏ‚˙‰ ˜

ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÚÂ¯È‡· ‰ÓÈÁÏ‰ ; ‡Ï ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯˜Ó· ÌÈ‡·Î‰ ˙Â˘¯Ï Â„ÓÚ˘ ÌÈÓ‰ ˙Â¯Â˜Ó
ÈÂ·ÈÎ‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÈÎ¯ÂˆÏ ÂÓ‡˙.  

)·( Â˙‰ ÈÙ ÏÚ"˘¯ Ï˘ Ú·˜‰ ˙Â„Â˜ÙÂ Ï‰ÙÈÁ ˙Â‡·Î ˙Â , ˘Â·Ï ÈË¯Ù· „ÈÈËˆ‰Ï ˘È
˙È¯˜˙‰ ˙¯ÓÂÁ ˙‡ ÌÈÓ‡Â˙‰ ÔÂ‚ÈÓÂ . ÌÈ�ÂÎÈÒ ˙ÚÈ�Ó ‰˙¯ËÓ˘ ˙È˙ÂÁÈË· ‰ÈÁ�‰· ¯·Â„Ó

ÌÈÈÁ ˙Ïˆ‰Â .ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡ , ˙ÂÙ¯˘ Ï˘ ÌÈÓÂÈ‡‰ ˙‡ Ì‡Â˙‰ Ô‚Ó „ÂÈˆ· Â„ÈÂˆ ‡Ï ÌÈ‡·Î‰
ÌÈÈ�ÂˆÈ˜ ÌÂÁ È‡�˙· ˙Â„¯˘È‰ ¯˘Ù‡Ó‰Â ¯ÚÈ .‰Ê „ˆÏ ,˘ ‡ˆÓ� ÌÈ„Á‡ ÌÈ¯˜Ó· ˙ÂÁÂÎ

 ‰Ù˜˘� Ì‰·˘ ÌÈ·ˆÓ· Ì‚ Ì˙Â˘¯· ÂÈ‰˘ Ô‚Ó ˙ÂÙÈÏÁ ˙˘È·Ï ÏÚ Â„ÈÙ˜‰ ‡Ï ÈÂ·ÈÎ‰
Ì‰ÈÈÁÏ ‰�ÎÒ . 

 את הקמתה 2008בתגובתו למשרד מבקר המדינה מסר טפסר רגב כי הוא יז� עוד באפריל  .2
. של ועדה אשר תבח� את הליקויי� בלבוש הקיי� ותמלי� על פרטי הלבוש והמיגו� הנדרשי�

אול� במועד סיו� הביקורת עדיי� לא היה אפשר , ישה את המלצותיה באותו חודשהוועדה הג
 .בשל קשיי� תקציביי�, לייש� את המלצותיה

 

 הפעולות שביצעו המשרד לביטחו� פני� והנציבות לאחר השרפה בכרמל

לאחר שהאחריות , 2011ל המשרד לביטחו� פני� הודיע למשרד מבקר המדינה כי בפברואר "מנכ
נקטו המשרד והנציבות כמה ,  נציבות הכבאות וההצלה עברה אל המשרד לביטחו� פני�להפעלת

פעולות שמטרת� לשפר את מוכנות מער� הכבאות לאירועי� שבאחריות� ואת יכולת� להתמודד 
 :בי� הפעולות שננקטו. ע� האירועי�

יטחו� ל המשרד לב"בראשות מנכ,  הוקמה מינהלה�הכנות להקמת מער� הכבאות הארצי  .1
 ;שתפקידה לטפל בהקמת מער� הכבאות הארצי, פני�

 משרות לנציבות לצור� הקמת מטה הנציבות ומיסוד 30 אושרה תוספת של �מטה הנציבות  .2
 ;תפקידי� קבועי� בבית הספר הארצי לכבאות והצלה

 ;וכ� יחידת מחשוב,  הוקמו חטיבת מבצעי� וחטיבת בטיחות אש וחקירות�הקמת חטיבות  .3

 ; לוחמי אש חדשי�300 גויסו �גיוס לוחמי אש  .4

בני ,  לאומי או אזרחישירות תקני� לגיוס במסגרת 200 אושרו �אישור תקני� לכבאי�  .5
 ;מיעוטי� וחרדי�

השתלמויות ,  התקיימו קורסי� למגויסי� חדשי��הכשרות והשתלמויות מקצועיות , קורסי� .6
 ;צעי� ומפקדי שירות בהכוונת מטוסי� ועודהכשרות לקציני מב, בנושא שרפות שדה ויער

אושרה ותוקצבה התכנית להקמת מרכז שליטה ;  שופ� בית הספר לכבאות והצלה�בינוי  .7
 ;ארצי במטה הנציבות

המיועדי� לשרפות יער ושטחי� " אלו�" מה� רכבי 23,  רכבי כיבוי56 הוזמנו �רכש כבאיות  .8
 ;פתוחי�
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לכלל רשויות הכבאות והחל " שלהבת" המחשוב הארצית  הורחבה פריסת מערכת�מחשוב  .9
 ;תהלי� לשילוב מער� הכבאות בפרויקט הקשר הלאומי

שתכלול מטוסי� , בפיקוד חיל האוויר,  הוקמה טייסת2011 במאי �יחידת כיבוי אווירי  .10
 ;אזרחיי� שישמשו לכיבוי מהאוויר

הפני� לרכישת מלאי אסטרטגי זכו  במכרז שפרס� המשרד לביטחו� �חומרי� מעכבי בעירה  .11
טווח והאחרת לאספקת קצפי� � האחת לאספקת חומרי� מעכבי בעירה ארוכי�שתי חברות 

 ;128ל'וג

 ; שעות ביממה24במטה הנציבות המאויש ) מרכז שליטה ארצי(ט ארצי "הוק� משל .12

 ; כבאיות ליכולת שליטה ובקרה טובה יותר�500נרכשו מערכות איכו� ל .13

 ;כשו מכשירי קשר לתקשורת ע� המטוסי�נר .14

 ;נרכשו ערכות חוזי לקליטת תמונה מהמסוק המשטרתי .15

 ;פורס� מכרז לרכש ציוד מיגו� אישי לכבאי� .16

השרפה  התקיימו תרגילי� משותפי� בי� האיגודי� מול כלל גורמי החירו� לש� יישו� לקחי .17
 ;בכרמל

 ;חי כינוסעודכנו נוהלי סיוע הדדי ונוהלי שט . 18

 ;אלו- פיקוד העור- אישר לצייד את מער� הכבאות במערכת שליטה ובקרה משלו .19

 ;פ ע� יחידת המסוקי� המשטרתית והוזמנו ערכות חוזי"גובש נוהל שת .20

 ;גובש תרחיש הייחוס לשגרה . 21

גליל מערבי ותל אביב שודרגו באופ� שיאפשר , קי� של רשויות כבאות חיפה"החפ .22
 .דד ע� אירועי חירו� מהבחינה המבצעית בהיק- ארצילהתמו

 

 

__________________ 

 .�21.2.12בהתא� להחלטת ועדת המכרזי� במשרד לביטחו� הפני� מ  128



  ביו� פרו� השרפהוופעילות לאירועי חירו�וההצלה  הכבאות מער	היערכות 

197 

 סיכו� והמלצות 

„ÁÂÈÓ È˙Â‰Ó Ë·È‰ ‰Ê ÁÂ„Ï , È·ÈÎ¯Ó Ï˘ ˙Â�ÎÂÓ‰ ˙Ï‡˘· ‰˘ÚÓÏ Ú‚Â� ‡Â‰ ÔÎ˘
ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘Ï ˙ÂÈ‡·ˆ‰Â ˙ÂÈÁ¯Ê‡‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ‰ ; Í¯ÚÓ‰ Ï˘ ˙Â�ÎÂÓ· „˜Ó˙Ó ÁÂ„· ‰Ê ˜¯Ù

‰Ïˆ‰Â ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ Ï˘ ÈÓÂ‡Ï‰ . ‰�Á·� Í¯ÚÓ‰ ˙Â�ÎÂÓ ÂÙ˜È‰· ‚È¯Á ÚÂ¯È‡Ï Ú‚Â�·
Â˙ÓˆÚ·Â , ·Á¯Â ¯ÂÓÁ ÚÂ¯È‡Ï ÍÙÂ‰Â ‰¯‚˘· Á˙Ù˙Ó‰ „Á‡ ÚÂ¯È‡· ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‰‡·˘

Û˜È‰ . ˙Ó¯· ¯ÂÙÈ˘ ÏÂÁÈ ‡Ï Ì‡˘ È˘ÓÓ ˘˘Á ˘È ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙˜È„·Ó
¯ÂÓÁ ÚÂ¯È‡ ˘Á¯˙‰·˘ È¯‰ ‰Ïˆ‰Â ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ Ï˘ Â˙Â�ÎÂÓÂ Â˙ÂÎ¯ÚÈ‰ , ÂÓÎ È�ÂÁËÈ·

Ó‰ ÔÂÒ‡ ÚÂ¯È‡ Ì‚È�Â , ˙˙Ï ÏÎÂÈ ‡ÏÂ Â�ÓÓ ˘¯„�Î ÂÈ˙ÂÓÈ˘Ó ˙‡ ‡ÏÓÏ Í¯ÚÓ‰ ÏÎÂÈ ‡Ï
 ˘Ù�· ÌÈ¯ÎÈ�‰ ‰ÚÈ‚Ù‰ ÈÙ˜È‰ ˙‡ ÌÈÓ‡Â˙‰ ‰Ïˆ‰Â ˙Â‡·Î È˙Â¯È˘ ‰�È„ÓÏÂ ¯Â·ÈˆÏ

˘Î¯·Â. 

 ¯·Óˆ„· ÏÓ¯Î· ‰Ù¯˘‰ ÚÂ¯È‡· ÂÏÚ˘ ÈÙÎ ‰ËÈÏ˘‰Â „Â˜ÈÙ‰ ÌÂÁ˙· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰2010 
 Ï˘ ‰�˘�Â ¯ÊÂÁ ˙ÂÏÈÚÙ ÒÂÙ„ ÏÚ ÌÈ„ÓÏÓ ÏÈÚÏ Â¯‡Â˙Â ‰„ÈÓÏ ¯„ÚÈ‰ ÏÚÂ ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ

 ¯·Ú ÈÁ˜ÏÓ- ˙ÂÏÂ„‚ ˙ÂÙ¯˘ÓÂ ÌÈÓ„Â˜ ÌÈÏÈ‚¯˙Ó ÌÈÁ˜Ï‰Â ˙Â�˜ÒÓ‰ ÂÚÓËÂ‰ ‡Ï 
 ÈÚÂ¯È‡Ï ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ Ï˘ ˙ÈÚˆ·Ó‰ ˙Â�ÎÂÓ‰ ˙Ó¯· ¯ÂÙÈ˘ ÏÁ ‡ÏÂ ¯·Ú· ÂÚ¯È‡˘

ÌÈÏÂ„‚ ‰Ù¯˘ . 

˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ ,ÌÈ‚È¯Á ÌÈÚÂ¯È‡Ï ÈÂ‡¯Î ÍÂ¯Ú ‡ÏÎ ‰Ï‚˙‰ ,Â��ÂÎ ˙¯‚˘ ÏÈÚÙÓ Â�È‡ ‡Â‰ ˙
˘¯„�Î ,ÌÈ„ÂÁ‡ ‰ËÈÏ˘Â „Â˜ÈÙ Ï˘ ˙È�Â‚¯‡ ˙Â·¯˙ ¯ÒÁ ‡Â‰ , Â�È‡Â ÂÈ„ Ï‚¯Â˙Ó Â�È‡ ‡Â‰

·Î¯ÂÓ ÚÂ¯È‡ ˙¯ÈÊ ÏÂ‰È�· ÔÓÂÈÓ ,˙È˙Î¯ÚÓ ‰È‡¯ ¯ÒÁ ‡Â‰ , ÌÈÚˆÓ‡Â ÌÈÏÎ ÂÈ„È· ÔÈ‡
ÂÏ‡Î ÌÈÚÂ¯È‡· ÂÈ˙ÂÁÂÎ ÏÚ ‰ËÈÏ˘‰Â „Â˜ÈÙ‰ ÌÂÁ˙· . ÂÏÈ‚ Ì‰È„˜ÙÓÂ ÌÓˆÚ ÌÈ‡·Î‰

ÌÚ Ì˙Â„„ÂÓ˙‰ ÍÏ‰Ó· ·¯ ıÓÂ‡‰Ù¯˘‰  , ‰ÓÈ˘Ó· ˙Â˜·„Â ˙Â˘ÈÁ�- ÔÂÎÈÒ È„Î „Ú 
Ì‰ÈÈÁ .ÌÏÂ‡ , ‡Ï‡ ‰ÊÂÚ˙Â ˘‡ ÈÂ·ÈÎ· ˙ÈÚÂˆ˜Ó ˙Â�ÓÂÈÓ ˜¯ ‡Ï ˙˘¯„� ·Î¯ÂÓ ÚÂ¯È‡·

ÏÂ‰È� ˙Â�ÓÂÈÓ Ì‚ , ‰ËÈÏ˘Â „Â˜ÈÙ-ÏÓ¯Î· ‰Ù¯˘‰ ıÂ¯Ù ÌÂÈ· ËÏ· ‰Ï‡ Ï˘ Ì�Â¯ÒÁ  ,
˜‰·ÂÓ ÔÙÂ‡· , ˙Èˆ¯‡‰ ‰Ó¯· Ô‰-˙Â·Èˆ�‰  , ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰Ó¯· Ô‰Â-ÂÈÂ˘¯  ˙Â‡·Î‰ ˙

‰Ïˆ‰Â. 

˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ Ï˘ ¯ÊÂ·Ó‰ È�Â‚¯‡‰ ‰�·Ó‰ Ï˘ ‡ˆÂÈ ÏÚÂÙ Ì‰ Â‡ˆÓ�˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰Ó ˜ÏÁ ,
 ÏÚ˘Â„ÓÚ ÂÈ˙ÂÏ·‚Ó˙Â�Â˘ ˙Â„ÚÂ Ï˘ ˙ÂÁÂ„· ÔÎÂ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙ÂÁÂ„ ¯·Î  . ÏÚ ÌÏÂ‡

˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ ÏÚ ‰È‰ ‰Ê ıÂÏÈ‡ Û‡ ,·Èˆ�‰ Â˘‡¯·Â , ˙Â�ÎÂÓ‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ˙ÂÏÂÚÙ ËÂ˜�Ï
· Í¯ÚÓ‰ Ï˘ ˙ÙËÂ˘‰˙ÂÓ˘ÂÈÓ Ô‰˘ ‡„ÂÂÏÂ ‰¯‚˘ ˙Ú ; ˙‡ ¯È„Ò‰Ï Ì‰ÈÏÚ ‰È‰ ¯˙È‰ ÔÈ·

˙ÂÙ¯˘ ˙�ÎÒ ÏÚ ˙ÂÚ„Â‰‰ ˙‡Â ¯ÈÂÂ‡‰ ‚ÊÓ ˙ÂÈÊÁ˙ ˙Ï·˜ , ÏÈÚÙÈ Í¯ÚÓ‰˘ ÁÈË·‰Ï
˙Â‡·Î‰ ˙ÂÁÂÎ Ï˘ ‰¯Â„Ò ˙Â��ÂÎ , ÈÎ¯Âˆ ˙‡ ˘¯„�Î ‡ÏÓÏ Ï‚ÂÒÓ Í¯ÚÓ‰˘ ÁÈË·‰Ï

È‚Ë¯ËÒ‡ È‡ÏÓ Ï˘ ˘¯„�‰ Û˜È‰‰ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â È¯ÈÂÂ‡ ÈÂ·ÈÎ‰ ÌÈ¯ÓÂÁ Ï˘ 
 ˙ÂÓ¯‰ ÏÎ· ÔÓ‡˙ÈÂ Ï‚¯˙È ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ˘ ÁÈË·‰Ï Ì‰ÈÏÚ ‰È‰Â ‰¯ÈÚ· È·ÎÚÓ- ˙Ó¯· 

˙„„Â· ˙Â‡·Î ˙Â˘¯ , ÌÚ ·ÏÂ˘Ó· Û‡Â ·ÏÂ˘Ó· ˙ÂÏÚÂÙ˘ ˙Â‡·Î ˙ÂÈÂ˘¯ ‰ÓÎ Ï˘ ‰Ó¯·Â
ÌÈÙÒÂ� ÚÂÈÒ ˙ÂÁÂÎ .ÔÎ ÂÓÎ , ˙ÂÈÂ˘¯ Ï˘ ˙Â„ÈÈËˆ‰‰ ÈÎ¯Âˆ ˙‡ ÌÈ‡˙‰Ï Ì‰ÈÏÚ ‰È‰

Â˙·˘ ˙Â˘È¯„Ï ˙Â‡·Î‰"ÚÙÏÂ Ï˙Ù„ÚÂ˙Ó ˙Â„ÈÈËˆ‰ ˙È�Î˙ ˙�Î‰Ï ÏÂ. 
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Ê‡„ ·Èˆ�‰ ‰È‰ ÏÓ¯Î· ‰Ù¯˘‰ ˙Ú· ,·¯-ÁÓÂ¯ ÔÂÚÓ˘ ¯ÒÙË , ¯˙ÂÈ· ¯ÈÎ·‰ „È˜Ù˙‰ ÏÚ·
Èˆ¯‡‰ ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ· ; ÔÈ˜˙‰ Â„Â˜Ù˙ ÏÚ ˙ÏÏÂÎ‰ Â˙ÂÈ¯Á‡ ÁÂÎÓ „˜ÙÂÓ ‰È‰ ‡Â‰

ÌÂ¯ÈÁÂ ‰¯‚˘ ˙Â˙Ú· . Í¯ÚÈÈ ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ˘ ÍÎÏ ÏÚÙ ‡Ï Ê‡„ ·Èˆ�‰˘ Û˘ÂÁ ‰Ê ÁÂ„
 ‰ÏÂÚÙÏ˙Â‚È¯Á ÌÂ¯ÈÁ ˙Â·ÈÒ�· ˙È˙Î¯ÚÓ , ÍÂ¯Ú ‰È‰ÈÂ ÌÈ�ÂÎÈÒÏ Ì‡˙‰· ˙Â��ÂÎ ÏÈÚÙÈ

Ì˙‡¯˜Ï ÔÎÂÓÂ .‰Ù¯˘‰ Ï˘ ‰˙ÓˆÚ ÁÎÂ� , ˘Ù�Ï ÌÈ�ÂÎÈÒ‰Â ‰· ÂÙ˙˙˘‰˘ ˙ÂÁÂÎ‰ ÈÙ˜È‰
 ˙Ó˜‰Ï ÏÂÚÙÏÂ ÂÈ„È· ‰�˙È�˘ ˙È¯ÂËÂËËÒ‰ ˙ÂÎÓÒ‰ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï ‰È‰ ·Èˆ�‰ ÏÚ ˘ÂÎ¯ÏÂ

 ÚÂ¯È‡‰ ÏÚ ‰ËÈÏ˘Â „Â˜ÈÙ Í¯ÚÓ-˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ Â˙‰ ÈÙ ÏÚ Ì‚ ˙Â·ÈÈÁ˙Ó" Ï- „˜ÙÓ ˙Â�ÓÏ 
 ÚÂ¯È‡Ï „Á‡- ˙Â¯È˘‰ È„˜ÙÓÓ „Á‡ Â‡ ÂÓˆÚ ‡Â‰ -  ÏÈÚÙÈÂ ÌÈ˜È ¯˘‡ÙÁ" ˙ÂÁÂÎÏ ˜

ÈÂ·ÈÎ‰ .ÔÎ ‰˘Ú ‡Ï ‡Â‰ ÌÏÂ‡ , Ì‰È�È· ÌÂ‡È˙ ‡ÏÏ ÌÈ„˜ÙÓ È�˘ ÁË˘· Â„˜ÈÙ ÍÎ ·˜ÚÂ
˙ÏÏÎ˙Ó ˙È„Â˜ÈÙ ‰ÈÈ‡¯ ‡ÏÏÂ. 

Î�Ó È�ÙÏ ‰ÏÚ‰ Ê‡„ ·Èˆ�‰ Ì�Ó‡"Â ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ÈÏÌÈ�Ù‰ È¯˘ È�ÙÏ , ˙Â·¯ ÌÈÓÚÙ
Â˙�Â‰Î ÍÏ‰Ó· , ÌÂ¯ÈÁ ˙Â˙Ú· ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ ˙Â�ÎÂÓÏ ˘¯„�‰ ÏÏÂÎ‰ ·Èˆ˜˙‰ ˙ÈÈÚ· ˙‡

‰¯‚˘Â ; ˙ÂÈ�ÏÏÂÎ ÂÈ‰ ‚Èˆ‰˘ ˙Â˘È¯„‰ ÌÏÂ‡- ÌÈÙÂÁ„ ÌÈÎ¯ˆÎ Â¯„‚Â‰ ÌÈÎ¯ˆ‰ ÏÎ 
"ÌÈÈ„ÈÈÓÂ ÌÈÈËÈ¯˜" , Í¯ÚÓ Ï˘ È„È˙Ú‰ ÁÂÎ‰ ÔÈÈ�·Ï ÏÏÎÎ ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÎ¯ˆ· ¯·Â„Ó˘ Û‡

˙Â‡·Î‰ ÌÈ·Èˆ˜˙ ˙‡ˆ˜‰· Í¯Âˆ ˘È Ì‡ÏÓÏ È„ÎÂ ÁÂÂË ÍÂ¯‡ ˙ÂÈ‰Ï ÈÂÙˆ ÌÓÂ˘ÈÈ˘ 
ÌÈÏÂ„‚ . ‚Èˆ‰ ‡ÏÂ Ì˘ÂÓÈÓÏ ÌÈ�ÓÊ ÁÂÏÂ ÌÈ¯ÒÁ‰ ˙ÓÏ˘‰Ï ˙ÂÙÈ„Ú ¯„Ò Ú·˜ ‡Ï ·Èˆ�‰

ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ˙Ï‰�‰Ï ,˙Â˘È¯„‰ ÏÏÎÓ „¯Ù�Â È„ÂÁÈÈ ÔÙÂ‡· ,˙ÂÈÚˆ·Ó‰ ÂÏ‡ ˙‡ ,
ÙÈ˘ Í¯ÂˆÏ ‰�ÂÈÏÚ ˙ÂˆÈÁ� ÈÏÚ·Î ˙ÂÈÓÂÈÓÂÈ‰Â ˙ÂÙËÂ˘‰ ˙ÏÂÎÈÂ ˙ÂÁÂÎ‰ Ï˘ ˙Â�ÎÂÓ‰ ¯Â

 ÌÈÚÂ¯È‡· ˙ÂÁÂÎ‰ ˙ÏÚÙ‰ Í¯ÂˆÏÂ ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ È„˜ÙÓ Ï˘Â ÂÏ˘ ‰ËÈÏ˘‰Â „Â˜ÈÙ‰
ÌÈ‚È¯Á ,ÌÂ¯ÈÁÂ ‰¯‚˘ ˙Â˙Ú·. 

 ‰Ù¯˘‰ È�ÙÏ ·Èˆ�‰ Ï˘ ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ-ÌÂ¯ÈÁ ÈÚÂ¯È‡ ˙‡¯˜Ï ˙ÂÁÂÎ‰ ˙Â�ÎÂÓÏ Ú‚Â�‰ ÏÎ·  ,
 ‰Ù¯˘‰ ÍÏ‰Ó·Â-Ï˘Â „Â˜ÈÙÏ ˙ÂÈÁ¯Î‰ ˙ÂÏÂÚÙ ˙ËÈ˜�Ï Ú‚Â�· ‰ËÈ , Ï„ÁÓ ÏÚ ˙Â„ÓÏÓ

ÈÚÂˆ˜ÓÂ ÈÏÂ‰È�. 

‰ÙÈÁ ˙Â‡·Î È˙Â¯È˘ „˜ÙÓ ,·‚¯ ‰È¯‡ ¯ÒÙË ,‰¯„Á ˙Â‡·Î È˙Â¯È˘ „˜ÙÓÂ , ¯Î˘˘È ¯ÒÙË
ÈÓ‰Â˙ , ÂÏÈÚÙ‰ Ì‰ Â·˘ ÔÙÂ‡· Â˜Ï˙‡ ÏÓ¯Î· ‰Ù¯˘‰ ÚÂ¯È‡· ‰ËÈÏ˘‰Â „Â˜ÈÙ‰ ÈÚˆÓ‡ ,

Â˘‡¯‰ ‰ÓÂÈÏ Ú‚Â� ¯˘‡ ÏÎ·Ô .Í¯„· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÂÏÚ ‰Ê ÏÏÎ· , ˙‡ Â„ÈÓÚ‰ Ì‰ ‰·˘
˙Â��ÂÎ· Ì‰È˙ÂÁÂÎ ,ÙÁ‰ ˙Ó˜‰ Í¯„·"Ì˙ÏÚÙ‰·Â Ì‰Ï˘ ÌÈ˜ , ÒÂ�ÈÎ‰ ÈÁË˘ ˙ÏÚÙ‰·

·ˆÓ ˙�ÂÓ˙ Â�· Ì‰ Â·˘ ÔÙÂ‡·Â , ‰ÓÈÁÏ‰ ¯·„· ˙ÂËÏÁ‰ ÂÏ·È˜Â ·ˆÓ ˙ÂÎ¯Ú‰ ÂÚˆÈ·
‰Ù¯˘‰ ıÂ¯Ù ÌÂÈ· ˘‡· ;ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î , ‡ÏÂ ¯ÊÂ·Ó ÔÙÂ‡· ‰ÓÈÈ˜˙‰ ˘‡· ‰ÓÈÁÏ‰

˙‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈ˘¯„�‰ ˙ÂÁÈË· ÈÚˆÓ‡ ˙ËÈ˜� ‡ÏÏÂ È˙ËÈ˘Â"Ï. 

È¯ÈÂÂ‡ ÈÂ·ÈÎÏ Ô¯˜‰ ‰Ï‰Â� ‰·˘ Í¯„· Ì‚ ÌÈ˘˜ ÌÈÂ˜ÈÏ ÂÏ‚˙‰ , ˙�È„Ó˘ ‰ÏÚ Ì‰ÓÂ
Ï‡¯˘È ,˙Â‡·Î‰ ˙Â·Èˆ�Â ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ˙ÂÚˆÓ‡· ,˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰˙ÂÈ¯Á‡Ó ‰¯Ú�˙‰ . ÌÈÈÂ˜ÈÏ

 Ï‡¯˘È ˙�È„ÓÂ ÔÈËÂÏÁÏ ËÚÓÎ ÏˆÂ� ˙ÂÙ¯˘ È·ÎÚÓ ÌÈ¯ÓÂÁ‰ È‡ÏÓ˘ ÍÎÏ ÂÓ¯‚ Ì‚ ‰Ï‡
˘ ÈÒÙ‡ È‡ÏÓ ÌÚ ‰Ù¯˘‰ ÌÂÈ· ‰¯˙Â�ÂÏ‡ ÌÈ¯ÓÂÁ Ï. 
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 ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ Ï˘ ˙Â�ÎÂÓÏ Ú‚Â�· ‰ÈÈ„ ˙·¯ÂÚÓ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ˙Ï‰�‰
ÂÈ˙ÂÓÈ˘ÓÏ . ˙‡ ÂÁÈË·È ¯˘‡ ÂÏ‡Î ÌÈ˘¯„�‰ ÌÈÈÙÒÎ‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‚ˆ‰· ‰˜Ù˙Ò‰ ‡È‰

Í¯ÚÓ‰ ˙Â�ÎÂÓ . Ï˘ ÌÁ˙ÙÏ ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ˙Ï‰�‰ ‰¯È·Ú‰ ·Èˆ�‰ ‚Èˆ‰˘ ÌÈÎ¯ˆ‰ ˙‡
‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘ÓÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó , ÈÏ·ÓÂ ¯„Ò ‚Èˆ‰Ï ·Èˆ�‰Ó ˘Â¯„˙ ‰ÓˆÚ ‡È‰˘

Ï ıÓ‡Ó ‰˘Ú˙ ‰ÓˆÚ ‡È‰˘ ÈÏ·Â ÌÈÈËÈ¯˜‰ ÌÈÎ¯ˆ‰ ÂË¯ÂÙÈ Â·˘ ˜ÓÂ�Ó ˙ÂÈÂÙÈ„Ú ‡ÏÓ
‰ ˙‡ÌÈÎ¯ˆ ,˙ÂÁÙÏ Â‡˙‡ Ì˜ÏÁ  , ˙ÂÚˆÓ‡·‰È·‡˘Ó . ¯˘‰Â ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯

˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ· ‰˘Ú�· ¯˙ÂÈ ÌÈ·¯ÂÚÓ ÂÈ‰È Â˘‡¯· „ÓÂÚ‰ ,ÌÈÈÁ ÏÈˆÓ Í¯ÚÓ ‡Â‰˘ , ÏÚ
‰Ï ˙�Ó˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ Ï˘ ÌÈÈÚˆ·Ó‰ ÌÈ¯ÚÙ‰ ÏÚ „ÂÓÚÏÂ „¯˘Ó‰ Ï˘ ˙ÏÂÎÈ‰ ˙‡ ·ÈËÈ ;

 ‰ÈÈ�˘‰ ÔÂ�·Ï ˙ÓÁÏÓ· ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ ÏÚ ÁÂ„· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ÔÈÈˆ˘ ÈÙÎÂ-"  ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
 ÔÙÂ‡· ˙Â‡·Î‰ ·Èˆ� ÌÚ ÛÂˆ¯Â ˜Â„‰ ¯˘˜ ÂÓÈÈ˜È Â„¯˘Ó· ¯ÈÎ·‰ ‚¯„‰Â ÌÈ�Ù‰ ¯˘˘

 ‰ÚÈ‚¯· ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ· ‰˘Ú�· Ì˙Â·¯ÂÚÓ ¯·‚˙˘ÌÂ¯ÈÁ ˙Â˙ÈÚ·Â ." ¯ÈÎ·‰ ‚¯„‰Â ¯˘‰
ÔÎ Â˘Ú ‡Ï Â„¯˘Ó· ,Ì˙ÂÈ¯Á‡ ˙‡ Â‡ÏÈÓ ‡Ï Ì‰ ÍÎ·Â. 

 ¯·„ ÛÂÒ-Ï‡¯˘È ˙�È„Ó Ï˘ ÈÓÂ‡Ï‰ ÌÂ¯ÈÁ‰ Í¯ÚÓ È·ÈÎ¯ÓÓ „Á‡ ‡Â‰ ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ  ,
˘¯„�Î ÏÂÚÙÏ ÔÎÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ÂÈÏÚ ÍÎÈÙÏÂ ,˙ÂÈ‰Ï ˙¯„˘ ÏÚ·Â ˙È˙ÂÎÈ‡ ˙ÈÚˆ·Ó ˙ÏÂÎÈ ÏÚ· 

˙ÈÚÂˆ˜Ó „Â˜ÈÙ . ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡ ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ˘ ‡È‰ ‰˜È„·‰Ó ‰ÏÂÚ˘ ‰˘˜‰ ‰˘ÂÁ˙‰
Ï‡¯˘È ˙�È„Ó Ï˘ ,˙ÈÚˆ·Ó‰ Â˙Â�ÎÂÓ ˙Ó¯Â Â˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ˙Â·¯Ï , ·Ï ˙ÓÂ˘˙Ï ‰ÎÊ ‡Ï

Ô‰È˙Â¯Â„Ï Ï‡¯˘È ˙ÂÏ˘ÓÓ Ï˘ ˙ÓÏÂ‰ , ˙Â˙Ú· ¯˙ÂÈ· È�ÂÈÁ ·ÈÎ¯ÓÎ Â„ÓÚÓ ˙�ÈÁ·Ó
 ˙Â˙Ú·Â ‰¯‚˘‰ÌÂ¯ÈÁ . ˙Ï˘ÓÓ È�ÙÏ ‰¯‰Ê‡ ¯Â¯Ó˙ ˘Ó˘Ï ÍÈ¯ˆ ÏÓ¯Î· ‰Ù¯˘‰ ÚÂ¯È‡

ÈÏ‡¯˘ ,ÂÏ‡Î˘ ÌÈÚÂ¯È‡Ï ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ Ï˘ ˙Â�ÎÂÓÂ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ¯ÒÂÁ ÏÚ ÚÈ¯˙Ó‰. 

 ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ ÏÚ ÌÈ�ÂÓÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰˘ ÌÈ·ÈÈÁÓ ‰Ê ÁÂ„· ÌÈÏÂÚ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰Â ÌÈÏ„ÁÓ‰
ÛÈ˜Ó ˙È· ˜„· Â˘ÚÈ , ˙˘„ÂÁÓ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ÂÓÈÈ˜ÈÂ-˙ÈÚÂˆ˜ÓÂ ‰¯Â„Ò  , ÏÚÙÈ Í¯ÚÓ‰˘ È„Î

Ú·˜�˘ ÈÙÎ ÂÈ„È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÓÏ Ï‚ÂÒÓ˘ ÔÂ‚¯‡Î˜ÂÁ· Â .Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ ÏÚ , ‰˘‡¯·Â
Â„¯˘Ó ˙Ï‰�‰Â ÌÈ�Ù‰ ÔÂÁËÈ·Ï ¯˘‰ , Ï‡¯˘È ˙�È„Ó Ï˘ ‰Ïˆ‰‰Â ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ˘ ‡„ÂÂÏ

È�ÂÓ‰ ÔÂÒ‡ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï ÏÎÂÈÂ ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘ÏÂ ‰¯‚˘Ï ÔÎÂÓÂ ÍÂ¯Ú ‰È‰È . 
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 'נספח א

 דוחות ביקורת של מבקר המדינה

הצלה ועסק בנושא במסגרת כמה מבקר המדינה נדרש לסוגיית מוכנותו של מער� הכבאות וה
 :ולהל� סקירה תמציתית בנדו�, וכמה דוחות

1 .  È ˙ � ˘  Á Â „4 4 ˙ � ˘ Ó  ‰ � È „ Ó ‰  ¯ ˜ · Ó  Ï ˘  1 9 9  העלה שכמה שרפות 4129
אירעו ברוב� , אשר כילו עשרות אלפי דונמי� של חורש טבעי ויערות, 1993יער שאירעו בשנת 

�כבאות התקשו להגיע אליה� בשל שטחי� שרכבי הכיבוי של רשויות ה, בשטחי� בלתי נגישי
�מסוקי� הופעלו לצורכי ; ועל כ� הגיעו אליה� באיחור, צמחייה סבוכה או עקב תנאי שטח קשי

בסיכומי הלקחי� של האירועי� האמורי� צוי� שיש צור� בהסדר ע� הגורמי� . כיבוי באיחור
� .יערותלש� פילוס דרכי� ושבילי� בשמורות הטבע וה, ל"ג וקק"כמו רט, המתאימי

2 .  È ˙ � ˘  Á Â „4 8 ˙ � ˘ Ó  ‰ � È „ Ó ‰  ¯ ˜ · Ó  Ï ˘  1 9 9 חר" דיוני� " העלה ש8130
, באמצעות נציבות הכבאות וההצלה, לא פעל משרד הפני�, מתמשכי� על פני תקופה ארוכה

בנחישות הנדרשת ליישו� המלצות הוועדות השונות שעסקו בנושא המבנה הארגוני של מער� 
ת וההצלה ממערכת של שירותי� מוניציפליי� למערכת שהמליצו להסב את מער� הכבאו, הכבאות

עוד צוי� בדוח כי מינוי� החוזר ונשנה של ועדות ממלכתיות ושל ". של שירות כבאות ממלכתי
אי� ", שחוזרות ומגבשות המלצות באות� התחומי�, ועדות המתמנות לאחר שרפות רחבות היק"

בתיאו� ע� משרד , על משרד הפני�. הבו כדי לחולל את השינוי המתבקש במער� הכבאות וההצל
לפעול כדי להתאי� את מער� הכבאות וההצלה , האוצר והגופי� האחרי� העוסקי� בתחו� זה

� ".למציאות שהשתנתה ולהכינו לצרכי� של שנות האלפיי

3 .  È Ï Â È Ó  ‰ � È „ Ó ‰  ¯ ˜ · Ó  Ï ˘  ˙ ¯ Â ˜ È ·  Á Â „2 0 0 בנוגע לארבע רשויות  3131
את , בי� היתר, העלה) חדרה ויזרעאל,  בית שמש,איילו�(כבאות ששטח היערות בה� גדול 

 :הממצאי� האלה

וג� לא היו בידיה� מפות של שטחי , רשויות הכבאות לא מיפו את שטחי היערות שבתחומיה�
אמנ� רשויות הכבאות קיבלו תחזיות מזג ; היער לשימוש הכוחות בשטח לצורכי חבירה והכוונה

א� ה� לא , נה לפרו& שרפות בגי� תנאי מזג האווירובכלל זה התרעות שלפיה� נשקפת סכ, אוויר
במרבית היישובי� ; כדרוש במזג אוויר כזה, מבחינת כוח אד� וציוד, נערכו באופ� מיוחד ומוגבר

לא פולסו דרכי , הגובלי� ביערות הנמצאי� בדרגת סיכו� גבוהה או בינונית לא נחרשו פסי בידוד
למרבית היישובי� לא היה ציוד . ת ברזי כיבוי היקפיתגישה לרכבי כיבוי כבדי� ולא הותקנה מערכ

 .וחסרו נקודות מילוי מי� בהספק הדרוש בקרבת היערות, כיבוי אש מתאי� ותקי�

משרד מבקר המדינה העמיד את הנציבות ואת רשויות הכבאות על חומרת העובדה שרשויות 
ת שחקרו את הדלקות המועצות האזוריות והיישובי� לא יישמו את המלצות הוועדו, הכבאות

 .השונות וכ� המלצות שנתנו רשויות הכבאות עצמ�

__________________ 

שירותי "בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„44 ˙�˘Ï 1993 ÌÈÙÒÎ‰ ˙�˘ ˙Â�Â·˘ÁÏÂ 1992) 1994 , מבקר המדינה  129
593�574' עמ, "הכבאות וההצלה. 

558�544' עמ, "שירותי הכבאות וההצלה"בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„48) 1998 , מבקר המדינה  130. 
, )ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ÁÂ„ ,‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ·Â ÌÈ„Â‚È‡·) 2003, מבקר המדינה  131

143�87' עמ, "מניעת דלקות וכיבוי אש"בפרק . 
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4.  È ˙ � ˘  Á Â „5 4 ¯ · Ó Ë Ù Ò Ó  ‡2 0 0  העלה שההחלטה להקי� מער� כבאות 3132
לא הובאה לאישור , ל והנציבות קיבלו בשלהי שנות התשעי� של המאה העשרי�"שצה, אחוד

ת מהותיות מהבחינה א" שלהחלטה זו יש השפעו, הדרג המדיני לפני שהוחלט על ביצועה
עוד צוי� בדוח כי חסרה תורת הפעלה למער� האחוד . הארגונית והמשפטית, הכספית, המבצעית

�וכי כלל המער� האחוד טר� התאמ� , הכוללת תרחישי� קונבנציונליי� ובלתי קונבנציונליי
 הדוח העלה ג�. פ ובהנחיות פיקוד העור""לתפקידו כמקשה אחת כנדרש בהמלצות ועדת השת

משו� , קונבנציונלי תהיה מוגבלת'שפעולת� ויכולת תפקוד� של כלל הכבאי� באירוע בלתי
ולחיילי יחידות , שא" לאלה הפועלי� בעת רגיעה קיי� חוסר בציוד ייעודי לאירועי� דלעיל"

משרד מבקר המדינה המלי& כי על ". כלל אי� ציוד כזה, שיצטרפו אליה� בחירו�, התגבור
ובי� היתר לקבוע ,  שאת להשלמת הדרוש להפעלתו של המער� האחודהצדדי� לפעול ביתר

ולפעול בהקד� להשלמת ; שנתית להכשרת חיילי יחידות התגבור ולעקוב אחר ביצועה'תכנית רב
 .החוסרי� בציוד במסגרת ההיערכות לתרחיש בלתי קונבנציונלי

5 .  ˙ � ˘ Ó  ‰ � È „ Ó ‰  ¯ ˜ · Ó  Ï ˘  ˙ ¯ Â ˜ È ·  Á Â „2 0 0  היערכות העור"" בעניי� 7133
את היערכות רשויות הכבאות לעתות חירו� ואת , בי� היתר, בח�" ותפקודו במלחמת לבנו� השנייה

בדוח צוי� כי היות שמער� הכבאות בישראל מאורג� במער� מוניציפלי . תפקוד� בעת מלחמה
מבוזר של רשויות כבאות הכפופות לאיגודי ערי� או לרשויות המקומיות שבה� פועלות רשויות 

ועל כ� אי� ביכולתה לגבש , י� בנציבות הכבאות מערכת ארצית של פיקוד ושליטהא, הכבאות
�מבקר המדינה העיר למשרד . תמונת מצב כללית ולהגיע לשליטה מלאה על הפעלת המשאבי

הפני� שעליו לפעול ביתר שאת לקידו� המהלכי� לגיבוש המבנה העתידי הרצוי של מער� 
יוד חיוניי� לצור� הבטחת כשירות� של רשויות הכבאות כמו כ� עליו להשלי� פערי צ. הכבאות

�בשל , המבקר ציי� כי רשויות הכבאות לא יכלו להתמודד כראוי ע� שרפות יער. לעתות חירו
 ".מחסור חמור באתרי� למילוי מי� בכלי הרכב באזורי היערות"

רה כדי שבעת עוד צוי� בדוח כי חשוב מאוד לקיי� שגרת פעילות שוטפת הכוללת אימוני� והכש
המבנה הארגוני של מער� הכבאות מקשה את . הצור� יופעל במיומנות מער� כיבוי אחוד

משו� שבעת חירו� יהיה עליו לעמוד בקשר ע� מספר רב של , ההיערכות ג� על פיקוד העור"
מבקר המדינה ציי� שעל נציבות הכבאות . 134רשויות כבאות ולא ע� מערכת פיקוד מרכזית אחת

לקבוע גור� מתא� לפיתוח , ר" להשלי� במהרה את הקמת מער� הכיבוי האחודופיקוד העו
למסד את הטיפול בנושאי� המשותפי� לכלל הגורמי� , כשירותו של המער� בעתות שגרה

שר הביטחו� ופיקוד , בדוח נקבע כי ראוי ששר הפני�. הרלוונטיי� ולפרס� תורת הפעלה בנושא
ר� הכבאות ולהשלמת הקמתו והכשרתו של מער� הכיבוי העור" יפעלו לשיפור ההיערכות של מע

 .האחוד

6 .  ˙ � ˘ Ó  ‰ � È „ Ó ‰  ¯ ˜ · Ó  Ï ˘  · ˜ Ú Ó  ˙ ¯ Â ˜ È ·  Á Â „2 0 1 בדוח בעניי� : 0
"� קבע מבקר המדינה כי לא זו בלבד 2007משנת " היערכות שירותי הכבאות וההצלה לעת חירו

על א" הערות , שנייהלא שופר מאז מלחמת לבנו� ה, אשר מצבו היה חמור בעבר, שמער� הכבאות
עניי� זה עלול לפגוע ; אלא שמצבו א" החמיר עד כדי סכנת קריסה בעת חירו�, מבקר המדינה

. לגרו� לאבד� חיי אד� ורכוש ולפגוע בחוסנו של העור", מהותית בכל מער� החילו& וההצלה
__________________ 

' עמ, "היערכות מער% הכבאות וההצלה למצבי חירו#"בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„54‡) 2003 , מבקר המדינה  132
63�74. 

163�143' עמ, )2007(היערכות העור) ותפקודו במלחמת לבנו' השנייה ", דוח מבקר המדינה  133. 
1951�א"התשי, כאמור בחוק ההתגוננות האזרחית" ארגו' עזר "1965שירותי הכבאות הוכרזו ביוני   134 

הדרי% ארגוני עזר א מחוזי מוסמ% ל"כי מפקד הג, בי' היתר, א קובע"חוק הג). א" חוק הג�להל' (
 ".א"שעת תמרוני הג"או ב" תקופת קרבות"א ולהפעיל# ב"במילוי תפקידי# בתחו# הג
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, יודלפריסת התחנות ולכלי רכב וצ, נמצאו חוסרי� בכל הנוגע לכוח האד� ברשויות הכבאות
�. שבגינ� עלולה להיגר� פגיעה חמורה מאד בכשירות� המבצעית של רשויות הכבאות בעת חירו

 2008מבקר המדינה קבע בדוח זה כי יש לייש� בדחיפות עליונה את החלטת הממשלה ממאי 
ויפה "להקי� רשות ארצית לכבאות והצלה ולארג� את מער� הכבאות באופ� שיתאי� לייעודו 

�החלטת הממשלה !... כל השהיה נוספת בעניי� זה תהיה חלילה לרוע& למדינה. שעה אחת קוד
היא אמנ� צעד משמעותי לשיפור החיוני הנדרש ' שיפור מער� הכבאות' בעניי� 2010מיולי 

 ואול� מבחנה היחיד 'ובעת חירו� בפרט ,  בעת שגרה בכלל'בהיערכות שירותי הכבאות וההצלה 
 ".השל ההחלטה נעו& א� ורק ביישומ
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 'נספח ב

 ועדות חקירה וועדות בדיקה של שרפות ענק

וא" שבעקבותיה� הוקמו ברוב המקרי� , במש� השני� אירעו כמה וכמה שרפות חריגות בהיקפ�
 :לדוגמה. המלצותיה� רוב� ככול� לא יושמו, ועדות חקירה ובדיקה

1.  ˙ � ˘ Ó  ‰ ˜ È „ ·  Á Â „1 9 7  אירעו שרפות רבות במרחב שירותי 1979 באפריל :9
אשר חמש מה� היו שרפות יער וקוצי� שסיכנו בתי מגורי� ומוסדות וגרמו נזקי� , כיבוי חיפה

באותו יו� שרר מזג אוויר , 135על פי נתוני השירות המטאורולוגי. כבדי� ליער ולחורש הטבעי
 23 לחות בלבד ורוח בעצמה של 8%,  מעלות צלזיוס33 טמפרטורה של 'שהוגדר כשרב כבד 

למספר ברזי הכיבוי וליכולת , לתה ליקויי� הנוגעי� לתקינות רכבי הכיבויהוועדה הע. קשר
�בדוח הבדיקה צוי� . למחסור בציוד קשר נייד ולבעיות בזמינות רשת האלחוט, אספקת המי

וזאת לנוכח , )ל"צה, משטרה(לחיוב שיתו" הפעולה של רשויות הכיבוי ע� זרועות הביטחו� 
 �רבי� של זרועות הביטחו� ביזמת המשטרה ובה� השתתפו העובדה שבוצעו תרגילי� משותפי

 .באופ� פעיל רשויות הכבאות

2.  ¯ · Ó · Â � Ó  Ï Ó ¯ Î ‰  ˙ Â ¯ Ú È ·  ‰ Ù ¯ ˘  È Á ˜ Ï Â  ‰ ˜ È „ ·  Á Â „1 9 8 3: 
אזור שמוגדר כשמורת , ר ברכס מתלה" קמ8' אירעה שרפה בשטח של כ1983בתחילת נובמבר 

מוקד אחר של השרפה ; ור� דונ� של עצי א5,000'שבה נשרפו כ, מערבית לבית אור�, טבע
�באותו יו� , על פי הדוח. התפתח בחורשה הגובלת בשכונת דניה בחיפה שגר� נזק לכמה בתי

במהל� פעולות הכיבוי התגלו . רוחות מזרחיות ולחות נמוכה, שררו באזור תנאי חו� קשי� מאוד
בדוח צוי� כי . ויהיה מחסור ברכבי� לאספקת מי� ומחסור בברזי כיב, תקלות בחלק מרכבי הכיבוי

 �חקירת סיבות הדלקה והתפשטותה המהירה העלתה בבירור כי יש צור� בנקיטת צעדי� מתאימי
 .למניעת דלקות ובקביעת סדרי כבאות שימנעו את התפשטות� של דלקות קטנות

3.  ˙ � ˘ Ó  ˙ Â ¯ Ú È · Â  ˙ Â ˘ ¯ Â Á ·  ˙ Â ˜ Ï „  ˙ Ú È � Ó  ‡ ˘ Â �  ˙ � È Á · Ï  ‰ „ Ú Â Â ‰
1 9 8  נושא מניעת דלקות ביערות ובחורשות הסמוכות  הוקמה ועדה לבחינת1983 באוקטובר :4

�, הוועדה המליצה. בתחו� השיפוט של איגוד ערי� חיפה ובפארק הכרמל, לבתי מגורי� ולמבני
כי על מפקח כבאות ראשי לפרס� פקודת קבע שתפרט את נוהלי העבודה המשותפי� , בי� היתר

וכ� לפרס� פקודת , � ואחריות�תו� הגדרת תחו� סמכות, לכל הגורמי� הפועלי� בשטח התקרית
על רשויות הכבאות להצטייד ; ק משות" לכל הגורמי� הפועלי� בשטח התקרית"קבע להקמת חפ

ובכלל זה , בכוח אד� וציוד אופטימליי� כדי שיוכלו לכבות ביעילות שרפות ביערות ובחורשות
בימי� שבה� נשקפת עליה� לבדוק פריסת תחנות כיבוי וקביעת סדרי כוננות מיוחדת של הכוחות 

עוד המליצה הוועדה כי רשויות מקומיות יפרצו דרכי גישה . סכנה לשרפות בגי� תנאי מזג האוויר
�בעיקר בימי� חמי� ובימי� , ביערות ובחורשות המיועדי� לרכבי כיבוי ויפעילו תצפיות וסיורי

 .שלגביה� ניתנה התראה על סכנת שרפות

4. Â ¯ Ú È ·  ‰ ˜ Ï „ ‰  ˙ Â · È Ò �  ¯ Â ¯ È · Ï  ‰ „ Ú Â ˙ � ˘ ·  Ï Ó ¯ Î ‰  ˙1 9 8 9: 
בעקבותיה הוקמה ועדה .  דונ�3,200' אירעה שרפה ביערות הכרמל שכילתה כ1989בספטמבר 

על . 1989באוקטובר , אריה דרעי, לבירור נסיבות הדלקה שהגישה את מסקנותיה לשר הפני� דאז

__________________ 

בכניסה ,  המכו� לחקר ימי� ואגמי� ליד חו� הי��מקו� הדיווח של תחנת השירות המטאורולוגי   135
 . הדרומית לחיפה
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ש " קמ35באותו יו� שררו באזור תנאי חו� קשי� ונשבו רוחות מזרחיות במהירות של , פי הדוח
בי� היתר הוועדה ציינה כי בשטח לא היו דרכי . והדבר גר� לליבוי האש ולהתפשטותה המהירה

�. ולא נמצאו ברזי כיבוי בכמות הנדרשת להספקת מי�, גישה שיאפשרו מעבר רכבי כיבוי כבדי
 מטר בי� ברז לברז ובהתא� לסטנדרדי� 200הוועדה המליצה על התקנת ברזי כיבוי במרחק של 

ולהתקי� פסי בידוד , לפרו& דרכי גישה שיאפשרו גישה לרכבי כיבוי כבד, רשויות המקומיותשל ה
לחוקק חוק "הוועדה המליצה לשר הפני� . סביב היישובי� והאתרי� למניעת התפשטות האש

שיטיל את , בתאו� ע� שר החקלאות, מיוחד או להתקי� תקנב במסגרת חוק שירותי הכבאות
בכ� . ל"בשיתו" פעולה ע� קק,  סדרי מניעת דלקות על שירותי הכבאותהאחריות לקביעה ופיקוח
עוד המליצה הוועדה להקי� ועדת מעקב לפיקוח וליישו� ההמלצות ". יד אחת תרכז את הנושא

 ".על מנת למנוע את הצור� בהקמת ועדת בירור נוספת בעתיד"זאת , שלה ושל הוועדות הקודמות

5. È ¯ ‰ ·  ‰ ˜ Ï „ ‰  ˙ ¯ È ˜ Á Ï  ¯ Â ¯ È ·  ˙ „ Ú Â ˙ � ˘ ·  ‰ „ Â ‰ È  1 9 9 5)   ˙ „ Ú Â
˙ Â „ È Ù Ï:  השרפה הגדולה ' התחוללה באזור שער הגיא בהרי יהודה שרפת ענק 1995 ביולי )

 דונמי� של יער נטוע 20,000' ובמהלכה עלו באש כ'ביותר בתולדות המדינה עד לשרפה בכרמל 
�.  ונווה איל� בתי� ביישובי� שורש35'וכ� נפגעו קשה כ, וחורש טבעי ונשרפו כשני מיליו� עצי

השרפה . באזור שררו תנאי� קשי� של רוח שרבית מזרחית עזה שהתחלפה ברוחות מערביות
 . שעות עד לכיבוי כמעט מלא וכיממה וחצי עד שכובתה לחלוטי�14'נמשכה כ

ועדת בירור לחקירת הדלקה בראשות האלו" , דוד ליבאי, בעקבות השרפה מינה שר הפני� דאז
 הגישה הוועדה את מסקנותיה והמלצותיה לשר הפני� 1995בספטמבר . עמוס לפידות.) במיל(

הוועדה הגדירה את מער� הכבאות באר& כבלתי כשיר להתמודד ע� שרפות . אהוד ברק, דאז
בכוח אד� , ביכולת השליטה שלו, בפריסתו, גדולות וכ� מצאה כי המער� לוקה בארגונו

ת בישראל אינ� מתוכנני� באופ� אופטימלי עוד קבעה הוועדה כי היערו. וכ� בציוד, ובהכשרתו
. וכי יישובי� הנמצאי� בתו� ובקרבת יערות אינ� ערוכי� כראוי להגנה מפני אש, למניעת שרפות

לאשר תכנית של ארבע שני� לתיקו� המצב במער� הכבאות ולשיפור , בי� היתר, הוועדה המליצה
שנות את המבנה הארגוני של מער� בהמלצות הוועדה נקבע כי יש ל. הגנת היערות מפני שרפות

על ידי הגדרה , על ידי חיזוק הגישה הריכוזית על פני הגישה המוניציפלית, בי� היתר, הכבאות
ועל ידי הכנת , ברורה של התפקידי� והסמכויות של נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי

� .תכנית חדשה לפריסת תחנות הכיבוי ושינוי במבנה כוח האד

6.  ‰ „ Ú ÂÔ È ·-˙ Â „ È Ù Ï  ˙ „ Ú Â  Ï ˘  ‰ È ˙ Â ˆ Ï Ó ‰  Ì Â ˘ È È Ï  ˙ È „ ¯ ˘ Ó: 
והוטל עליה להציע את הדר� , מר חיי� רמו�,  על ידי שר הפני� דאז1995הוועדה הוקמה בדצמבר 

חברי הוועדה היו נציגי� של משרד האוצר ושל . ואת לוח הזמני� ליישו� מסקנות ועדת לפידות
בסיכו� ביניי� . כנציג משרד הפני�, צלהובראשה עמד נציב כבאות וה, המשרד לאיכות הסביבה

ח לפעילות " מיליו� ש40 סכו� של 1996שהגישה הוועדה לשר הפני� היא המליצה להקצות בשנת 
 . מחצית הסכו� נועדה להצטיידות והמחצית האחרת נועדה לתגבור כוח האד�'מער� הכבאות 

7. ¯ Ò Â � È ‚  ˙ „ Ú Â:להח �לטת הממשלה  בהמש� לדוח המסכ� של ועדת לפידות ובהתא
 ועדת היגוי 1996במר& , מר חיי� רמו�, מינה שר הפני� דאז) 6326' החלטה מס (1995מנובמבר 

 הגישה הוועדה לשר 1998באוגוסט . 136בראשות מר יוסי גינוסר, ליישו� המלצות ועדת לפידות
ר� בדוח נקבע כי המבנה הנוכחי של מע. דוח המסכ� את עבודתו, מר אליהו סוויסה, הפני� דאז

מבנה המער� ; הכבאות אינו יעיל להתמודדות ע� שרפות גדולות ורחבות היק" כמו שרפות יער
הדורשות , בעת שרפות רחבות היק"; גור� לכ� שהאיגודי� מתמקדי� בכיבוי שרפות מקומיות

__________________ 

 תחו� רשויות במשרד האוצר מר רכז, מר אורי מנוס, נציב כבאות והצלה דאז: חברי� נוספי� בוועדה  136
 .מר יצחק גור�, ל בכיר דאז במשרד לאיכות הסביבה"שי וינר וסמנכ
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בפיקוד , נוצרות בעיות בתיאו�, הפעלת כוחות כיבוי גדולי� יותר מאשר כוח כיבוי של איגוד יחיד
אי� מוקד שליטה . "וכ� נוצר חוסר באמצעי כיבוי מתאימי� ובמערכות קשר אמינות, טהובשלי

הוועדה סבורה כי מצב . ארצי המאויש דר� קבע ואשר ממנו נית� לשלוט על הכוחות באירוע כזה
ועלול להתפתח לרמה של אסו� באירועי� רבי , ענייני� זה הינו בלתי סביר לשירות חירו� מבצעי

�בתחו� ההיערכות בטיפול ". שינוי במבנה המער� ובתפעולו, לדעת הוועדה, � מתבקשלפיכ. מימדי
כי רשויות הכבאות יהיו מעורבות בתכנו� , בדומה לוועדת לפידות, בשרפות יער הוועדה המליצה

וכי לרשויות הכבאות יוקצו אמצעי� לאכיפת הדרישות על הגורמי� המחזיקי� ביערות , היערות
� .לאמ& את דוח ועדת גינוסר) 4937' החלטה מס( החליטה הממשלה 1999& במר. והמטפלי� בה

8.  ‰ „ � ˜  ˜ ¯ ‡ Ù · Â  Ï Ó ¯ Î ‰  È ¯ ‰ ·  ˙ Â ˜ Ï „ ‰  ˙ Â · È Ò �  ¯ Â ¯ È · Ï  ‰ „ Ú Â
 ˙ � ˘ ·1 9 9  התחוללו בהרי הכרמל ובהרי ירושלי� כמה שרפות ענק 1998 באוקטובר :8

ובי� השוכני� וכ� נפגעו ייש, שמורות טבע ומטעי�, חורש טבעי, שכילו אלפי דונמי� של יער
�הלחות הייתה , נשבו רוחות מזרחיות עזות ומשתנות, במהל� השרפות שרר מזג אוויר ח�. לציד

בשל תנאי� אלה הפכו הדלקות בתו� זמ� קצר לסופות אש . נמוכה מאד והטמפרטורה גבוהה
וזו ,  לתחקור השרפה137ועדה, מר אליהו סויסה, בעקבות השרפות מינה שר הפני� דאז. גדולות

 .1998ישה את מסקנותיה והמלצותיה בנובמבר הג

9. Ô È ·  ‰ „ Ú Â- ˙ � ˘ ·  ‰ Ó ˜ Â ‰ ˘  ˘ ¯ Â Á Â  ¯ Ú È  ˙ Â Ù ¯ ˘ Ï  ˙ È „ ¯ ˘ Ó1 9 9 9: 
שבה� שררו , 1999 בשנת 138בעקבות שרפות יער וחורש שאירעו בחודשי הסתיו ותחילת החור"

, משרדית לשרפות יער וחורש*הוקמה ועדה בי�, 139יובש וטמפרטורות גבוהות מהממוצע בתקופה זו
הוועדה הציגה את סיכומיה . 140משה ורדי, ראשות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי דאזב

 ובה� פירטה את הפעולות שכל אחד מהגופי� שנציגיה� השתתפו בוועדה נדרש 2000בינואר 
 .על מנת להסדיר את כל הנושאי� הקשורי� במניעת שרפות ובבטיחות אש ביער ובחורש, לנקוט

10.  Ï Ú  ‰ ¯ È ˜ Á  Á Â „ ˙ � ˘ ·  Ï Ó ¯ Î ·  ‰ Ù ¯ ˘ ‰2 0 0  אירעה 2005באפריל : 5
על פי הדוח שהגיש מפקד שירותי .  דונ� חורש טבעי2,200'שכילתה כ, שרפה ביערות הכרמל

מזרחית שהשתנתה לרוח ' צפו�'ביו� השרפה נשבה רוח צפונית , כיבוי חיפה לנציב כבאות
 מהירה של האש לכיוו� שגרמה להתפשטות,  קשר40'כ, "בעצמה נדירה"מזרחית חזקה 'דרומית

חלק מכוחות הכיבוי שסייעו למכבי אש חיפה הגיעו ברכבי� , על פי מסקנות הדוח. מערב'צפו�
, הוועדה המליצה. שלא אפשרו לבצע פעולות כיבוי וחלק לא היו ראויי� לעבודה בשבילי יערות

מכשירי קשר , מפות, להשתמש באביזרי שליטה, ק"להכשיר קציני� וכבאי� להפעיל חפ, בי� היתר
ולהוסי" מאגרי מי� שיאפשרו , בייחוד כשמדובר באירועי� בהיקפי� גדולי�, ולארג� זירת אירוע

 .ע� שרפות בשטחי הכרמל, מהבחינה המבצעית, להתמודד כנדרש

__________________ 

סג� מפקד שירות וראש היחידה לחקירת הצתות , חמישה מפקדי שירותי: הוועדה מנתה שבעה חברי�  137
 .מפקד שירותי כבאות אזור אשקלו�, בראש הוועדה עמד טפסר ישראל לאחו. במשטרת ישראל

 התחוללה שרפה בפארק �4.12.99ב; לטרו� וגמזו,  התחוללה שרפה באזור שער הגיא�3.11.99ב  138
 .ל וזיכרו� יעקב"כר� מהר,  התחוללו שרפות באזור הכרמל�6.12.99וב; הכרמל

ושיעור ,  מעלות סלציוס מהממוצע�5�6 היו גבוהות ב1999טמפרטורות המקסימו� בהרי� בנובמבר   139
עשרת הימי� הראשוני� . שנתית בהרי המרכז�מהכמות הרבאחוז  ��15�20 בהגשמי� שירדו היה קט

ברוב אזורי האר( לא הייתה , פרט לפסגות ההרי�. צ" מ�2�4 היו חמי� מהממוצע ב1999של דצמבר 
 .צ" מ�20טמפרטורת המקסימו� נמוכה מ

משטרת ישראל , יחידת המסוקי�, פיקוד העור�, י"ממ, משרד החקלאות, ג"רט, ל"ובהשתתפות קק  140
 .והשירות המטאורולוגי



 כשלי� ומסקנות,  מחדלי�
 2010 דצמבר 
השרפה בכרמל 
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 'נספח ג

תורת הלחימה "ע� שליטה בזירת אירוע שדה ויער מתו
 קוב� הוראות 

 "חורש ובשטחי� פתוחי�, באש ביערות
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 'נספח ד

 תרשי� זרימה הערכת מצב מתו
 קוב� הוראות�פיקוד ושליטה 

 "חורש ובשטחי� פתוחי�, תורת הלחימה באש ביערות"

 

 



 

 


