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משטרת ישראל   

 פיקוד ושליטה על אירועי� ומבצעי�

 

 

 תקציר

, ) פקודת המשטרה�להל�  (�1971א"התשל, ]נוסח חדש[על פי פקודת המשטרה 
ואחריותה אמורה , המשטרה אחראית לקיו! הסדר הציבורי ולביטחו� הנפש והרכוש

 זה אירועי ובכלל, בפיקוד ושליטה על אירועי! חריגי!, בי� היתר, לבוא לידי ביטוי
 .אסו� המוני

ל "ניצב דוד כה� כמפכ-שימש רב)  בכרמל�להל� (במועד השרפה ברכס הכרמל 
המשטרה
1

 מפקד מחוז �להל� (ניצב שמעו� קור� פיקד על מחוז צפו� של המשטרה ; 
�)צפו� או ניצב שמעו� קור

2
 �להל� (צ רוני עטיה פיקד על מרחב חו& של המשטרה "ותנ; 

)צ רוני עטיה"נמפקד מרחב חו& או ת
3

. 

הפעילה משטרת ישראל סדר כוחות מבצעי ) 2.12.10(ביו! הראשו� לאירוע השרפה 
בכלל ימי האירוע הפעילה ;  ממחוז צפו�260מה! ,  שוטרי! וקציני!555של 

 . ממחוז צפו�1,500מה! ,  שוטרי! וקציני!1,973המשטרה 

 

 פעולות הביקורת

של המשטרה באירוע השרפה והעלה משרד מבקר המדינה בדק את אופ� טיפולה 
בבדיקה הוש! דגש על סוגיות של פיקוד . מחדלי! וכשלי! הנוגעי! לניהול האירוע

על פי ממצאי הבדיקה הועלו מסקנות . ושליטה על הכוחות שפעלו באירוע השרפה
ותובנות המבוססות על המסד הנורמטיבי שעל פיו אמורה המשטרה לפעול באירוע 

 .ועל ניתוח של השתלשלות האירועי!, ה בכרמלחירו! כדוגמת השרפ

 לצור, הבדיקה נעזר .2012 מאי � 2011 ינואר בחודשי! לסירוגי� בוצעההביקורת 
רישומי! , צוות הביקורת בחומר מתועד שנאס& במשטרה ובכלל זה יומני מבצעי!

ומרכז הדיווח המבצעי ) ט" משל�להל� (ממוחשבי! של פעולות מרכז השליטה 

__________________ 

 .ל המשטרה"ניצב יוחנ� דנינו למפכ- מונה רב2011בתחילת מאי   1

 . סיי� ניצב קור� את תפקידו כמפקד מחוז הצפו� של המשטרה2011לי ביו  2
צ עטיה מונה "תנ;  מחוז חו� ומחוז צפו�� פוצל מחוז הצפו� של המשטרה לשניי� 2011ביולי   3

 .לתפקיד מפקד מחוז הצפו� והועלה לדרגת ניצב
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) �)!"מרד �להל
4

�ניתוח מידע , הקלטות ותמלול של רשתות הקשר,  במחוז הצפו
סיכומי הערכות מצב ותחקירי , אלקטרוני ששודר ברשתות הרדיו והטלוויזיה

. כמו כ� קיי! צוות הביקורת פגישות ע! מפקדי! ושוטרי! רבי!. המשטרה
 העביר משרד מבקר המדינה למבוקרי! טיוטה ראשונה של דוח 2011באוגוסט 

 נפגשו מבקר המדינה וצוות הביקורת 2011בנובמבר . הביקורת לקבלת התייחסות!
נוס& על העברת הערותיה! בכתב לטיוטת דוח , ע! קציני משטרה שביקשו

בהתא! לכללי הצדק הטבעי העביר לה! משרד . ג! להשמיע� בעל פה, הביקורת
 . טיוטה נוספת וקיבל עליה את תגובת!2012מבקר המדינה בפברואר 

 

 עיקרי הממצאי

 ההיערכות המבצעית של המשטרה לפיקוד ושליטה על אירועי�

י ב י ט מ ר ו נ ה ד  ס מ  ה

תו, , למשטרה תפקיד מרכזי בניהול אירועי! רחבי היק& בחירו! ובשגרה .1
, )שירותי הכבאות( שירותי כבאות והצלה �שיתו& פעולה וסיוע של גורמי! נוספי! 

ניהול אירועי! . ועוד) ר"פקע(פיקוד העור& , תרשויות מקומיו, )א"מד(מג� דוד אדו! 
ריכוז מידע מגורמי! רבי! , אלו מחייב הפעלת כוחות ואמצעי! בהיק& נרחב

ניתוחו וניתובו למקבלי ההחלטות וליחידות , הערכת מידע, הנוטלי! חלק בטיפול בו
. ובמידת הצור, הכוונתה לצירי! חלופיי!, פיקוח על התנועה בדרכי!, המטפלות

 .ד האירוע אחראי לניהול האירוע ולפיקוד ושליטה על הכוחות שנוטלי! בו חלקמפק

משמעו פיקוד של מפקדי! על כוחות שהוכפפו לה! ) ש"פו(פיקוד ושליטה 
שתכלית� מילוי המשימה והשגת , והפעלת! באמצעות מת� פקודות והוראות ברורות

בתהלי, של פעולות שליטת המפקדי! באה לידי ביטוי . המטרה וכ� תיאו! ופיקוח
תכנו� וקבלת , הערכת מצב, איסו& מידע,  הגדרת מטרה�הקודמות להפעלת סמכות 

ש נועדה לשלב "עבודת הפו. וכ� בהתמצאות במצב! ומיקומ! של הכוחות, החלטות
�ליצור מערכות מתואמות ויציבות למיצוי עוצמת הכוח , את כל מרכיבי המשנה בארגו

רועלש! השגת המטרה המשותפת באי
5

. 

) ל"תו(לש! מימוש אחריותה לניהול אירוע גיבשה המשטרה תורת לחימה  .2
המתייחסי! להיערכות ולפיקוד ושליטה על , והכינה פקודות ונהלי! מחייבי!

ולקחי! שהפיקה המשטרה , המלצות של ועדות חקירה קודמות, בנוס& .אירוע
ת את המשטרה בעקבות תחקירי אירועי שרפה ותרגילי! אמורי! א& ה! להנחו

 .בפעולותיה

)  נוהל טיפול בדלקה�להל� " (טיפול משטרת ישראל באירוע דליקה"לפי נוהל 
עליה לשאת באחריות : למשטרה תפקיד מרכזי במסגרת הטיפול באירועי דלקה

__________________ 

יווחי� ועדכוני� מי� מרחביי� שתפקיד� להעביר ד"� מחוזי ומרד"ט מחוזי פועלי� מרד"במשל  4
 .לקציני המטה ולפיקוד במרחב ובמחוז

 .2011נובמבר , "תורת הפיקוד והשליטה", משטרת ישראל  5
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נוהל טיפול . לשלוט על כוחות עזר אחרי! ולפעול בתיאו! עמ!, לזירת הדלקה
לקה תמסור המשטרה הודעה מידית בדלקה קובע כי בעת שמתרחש אירוע ד

תדרוש משירותי הכבאות דיווח שוט& על היקפה של הדלקה ; לגורמי! הרלוונטיי!
ובמידת הצור, תצא ע! כוחותיה , ועל מידת הנזק שהיא גורמת או עלולה לגרו!

: לבצע מטלות אלה, בי� היתר, עוד נקבע בנוהל כי המשטרה נדרשת. לטיפול באירוע
; פינוי צירי! לגופי ההצלה והזרמת התנועה לצירי! חלופיי!; ועבידוד אזור האיר

 .סיוע בפינוי אוכלוסייה

 

� י ע ו ר י א ל  ע ה  ט י ל ש ה ו ד  ו ק י פ ה  � ר ע  מ

ה ט י ל ש י  ז כ ר  כחלק מאחריותה הכוללת של המשטרה לניהול אירוע היא :מ
" מוטת שליטה"שנועדו להקנות למפקדי! , )טי!"משל(מפעילה מרכזי שליטה 

מאוישי! בכל , ידי! באמצעי! טכנולוגיי! ובעזרי שליטהטי! מצו"משל. רחבה
באירוע רחב היק& על . ימות השנה ומנוהלי! בידי קצי� מאג& המבצעי! של המחוז

שישמש בסיס ) חוליית פיקוד קדמית(ק "המשטרה להקי! סמו, לזירת אירוע חפ
ק יכלול את מפקד "החפ. לנציגי! של גופי ההצלה ולמקבלי ההחלטות בשטח

נציגי! מגופי! , וישתתפו בו גורמי! משטרתיי!, קציני! וסמלי! מבצעיי!, ועהאיר
ונציגי! מקצועיי! על פי ) רשות מקומית, ר"פקע, שירותי הכבאות, א"מד(אחרי! 

וערכה , תצלומי אוויר, מפות, יומ� מבצעי!, ק מצויד במכשירי קשר"החפ. הצור,
 יועבר אליו תפקיד הפיקוד ק"מיד לאחר הקמת החפ. ניידת לקליטת שידורי מסוק

במקרה של התפתחות האירוע . ק"ט ישמש כעור& וכגיבוי לחפ"והמשל, והשליטה
, קי!"על המשטרה להקי! צובר חפ, והצור, בשילוב ובתיאו! כוחות סיוע אחרי!

כדי שמפקד . קי! של כלל הגורמי! הנוטלי! חלק בטיפול באירוע"שבו ירוכזו חפ
לנהל אותו בצורה טובה עליו להבטיח הפעלה תקינה של אירוע יוכל לשלוט באירוע ו

 .ולוודא שיאוישו בבעלי תפקידי! מתאימי!, מרכזי השליטה

 לשמש כלי עזר הכרחי �ק "ט וחפ" משל�תפקידיה! העיקריי! של מרכזי השליטה 
לתא! פעילות ; למפקד על מנת לאפשר לו לקבל ולרכז מידע לגבי אירועי! חריגי!

 הפועלי! באירוע ולתעד את השתלשלות האירוע והפעילות בי� גורמי! שוני!
להכי� תמונת ; לקבוע רשת חבירה בהתא! למחוז שבו מתנהל האירוע; המבצעית

חשיבות מיוחדת נודעת להפעלת . מצב מבצעית ולעקוב אחר ביצוע הנחיות הפיקוד
מוקדי המשתרע על שטח רחב �מרכזי שליטה וריכוז כל המידע בה! באירוע רב

מער, פיקוד ושליטה מעי� זה אמור ג! לאפשר . ונת המצב בו משתנה במהירותשתמ
 היות שמער, � ג! א! היא רחוקה מאתר הפיקוד �למפקד להימצא בזירת האירוע 

 .סדור של פיקוד ושליטה מוסר לו עדכוני! שוטפי!

ולפיה מתקבלות , תמונת מצב היא מכלול הנתוני! הידועי! בנקודת זמ� מוגדרת
ובפרו. שרפה , היא אמורה להתבסס על דיווחי! שוטפי! ממוקד האירוע. החלטות

היא אמורה להתבסס על הערכת מצב של שירותי הכבאות ושל גורמי! רלוונטיי! 
על בסיס תמונת המצב על המפקדי! לקיי! הערכת מצב שהיא תהלי, של . אחרי!

מהי הדר, ניתוח גורמי! המשפיעי! על מילוי משימה מוגדרת שתכליתו לקבוע 
 .הטובה ביותר בי� חלופות למילוי המשימה לנוכח המטרה ובמסגרת האילוצי!
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להפעיל מרכזי , במסגרת אחריותו לניהול האירוע, על חובתו של מפקד האירוע
ק עמדו כבר בעבר "ועל חשיבותו של החפ, שליטה וליזו! קבלת תמונת מצב נאותה

ועדות שונות
6

נועדה לתת לו תמונה  המפקד ע אלזרימת המידהוועדות הדגישו כי . 
כדי שיוכל לקבל את ההחלטות הנכונות על פי תמונת , ל המתרחש במחוזעמפורטת 

 .המצב ולהעביר בהתא! לכ, הנחיות ופקודות לכוחות הכפופי! לו

תחקירי! משטרתיי!
7

 שנעשו בעקבות אירועי שרפה קודמי! ותרגיל לבדיקת 
מוכנות מחוז הצפו� לאירוע אסו� המוני
8

ק בתחילת " עמדו א& ה! על חובת הפעלת חפ
בכל הקשור לפיקוד ושליטה על , לעתי! חוזרי!, האירוע והצביעו על ליקויי!

ביצוע הערכות מצב �אי, קי!"הקמת צובר חפ�אי, ק מחוזי"הפעלת חפ�אי: אירועי!
הפעלת רשת אלחוטית �תפקוד לקוי של מרכז הדיווח והשליטה ואי, מסודרות

 חלק מליקויי! אלה נגעו למחוז צפו� של ").מציל(" ההצלה משותפת לכוחות
 .כפי שיפורט בדוח ביקורת זה, המשטרה ולמעשה חזרו ונשנו בעת השרפה בכרמל

ר ש ק ת  ו כ ר ע אמצעי הקשר נועדו להבטיח פיקוד על הכוחות באמצעות  :מ
גל בתדרי! �בשגרה פועלות תחנות המשטרה ברשת רב. העברת פקודות ומידע

ט לפתוח תדר מיוחד לכוחות הפועלי! "באירוע חירו! על המשל.  תחנהשהוקצו לכל
" מציל"כמו כ� באירוע חירו! יש להפעיל את רשת . באירוע וכ� תדר מיוחד למפקדי!

 .המשמשת להפעלה ולחבירה של מפקדי! בעת אירוע חירו!

 

 השתלשלות האירועי
 העיקריי
 ביו
 הראשו� לשרפה

� ו מ ד ר  ה ו ס ה ת  י ב ל ה  ש י ג ה י  כ ר  ד

צומת ( סמו, לצומת דמו� 721על כביש , בית הסוהר דמו� שוכ� ברכס הכרמל
הגישה אליו . ובקרבת היישוב עספייא וקיבו. בית אור�) �672 ו721הכבישי! 

 :אפשרית משלושה כיווני תנועה בכמה דרכי!

ומש! דר,  דמו�צומת עד , 672מש! לכביש , 70עד להתחברות לכביש , 6דר, כביש 
ובמחל& עתלית לפנות מזרחה לכיוו� , לחיפה) 2כביש (ר, כביש החו& ד; 721כביש 

� 721א! נחס! כביש ; 721ולעלות לכביש ) �721 ו4צומת הכבישי!  (צומת אור
לעלות ,  לכיוו� חיפה4 או 2מצומת אור� לכיוו� קיבו. בית אור� אפשר להמשי, בכביש 

להגיע לצומת דמו� ) 672כביש (לכביש פרויד ומש! דר, כביש אוניברסיטת חיפה 
, ההגעה מצפו� האר. אפשרית ג! באמצעות נסיעה מכיוו� יגור. 721ומש! דר, כביש 

 �לכביש אוניברסיטת חיפה ) 705כביש (ובהמש, דר, העיר נשר , 752דר, כביש 
 עלייה �אפשרות נוספת ; 721 הגעה לצומת דמו� ומש! דר, כביש � 672כביש 

__________________ 

ועדת החקירה הממלכתית לבירור ההתנגשויות בי	 כוחות הביטחו	 לבי	 אזרחי� ישראליי� "  6
 אוקטובר וכ	 ועדת הבדיקה המשטרתית לאירועי, )ועדת אור (2003ספטמבר , "2000באוקטובר 

 . בפקיעי	2007

השרפה בכרמל , 1998השרפה בפארק קנדה באוקטובר , 1995בעקבות השרפה בהרי ירושלי� ביולי   7
 .2010 והשרפה בשמורת נחל שניר בספטמבר 2010השרפה בהרי ירושלי� ביוני , 2005באפריל 

 .2009דצמבר , "תגובת שרשרת"תרגיל   8
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מדרו! מזרח , 672 ומש! לכביש 7212ביש  לכ�7212 ו752ממפגש הכבישי! 
 .לאוניברסיטת חיפה

 �יודגש כי פינוי אסירי! מבית הסוהר דמו� ופינוי אוכלוסיית קיבו. בית אור
או מערבה עד ,  מזרחה עד לצומת דמו�� 721מחייבי! בכל מקרה נסיעה בכביש 

� .לצומת אור

 

ת ו ט ל ח ה ה ו  � י ע ו ר י א ה ר  ו א י  ת

החל מהדקות הראשונות של אירוע , ! העיקריי!להל� תיאור השתלשלות האירועי
 18:25בשעה (קי! האחוד בחניו� האוניברסיטה "השרפה ועד להקמת צובר החפ

 ).בער,

 שבמחוז הצפוני של המשטרה הודעה מאזרח 100 התקבלה במוקד 11:13בשעה  .1
נשלחה ניידת משטרה שהגיעה , מערביי! של עספייא�על שרפה במורדות הדרו!

בשלב זה הגיעו למקו! ג! כוחות ומפקדי! ; 11:22רוע בשעה למקו! האי
 .א ועוד"ממד, משירותי הכבאות, מהמשטרה

, יצאו לאזור השרפה מפקדת תחנת חיפהבסמו, לאחר קבלת ההודעה על השרפה 
ל"צ אהובה תומר ז"תנ

9
)  �, ראש משרד התנועה בתחנת חיפה; )ח חיפה" מת�להל

ל"צ איציק מלינה ז"סנ
10

להל� (קצי� המבצעי! ; צ רוני עטיה"תנ, ב חו&מפקד מרח; 
ניצב , ולאחר מכ� מפקד מחוז צפו�; ק עמית פולק"רפ, של מרחב חו&) ." קמב�

ל"צ ליאור בוקר ז"תנ, המחוזי) !" אג�להל� (שמעו� קור� וקצי� אג& המבצעי! 
11

 .
 סמו, לבית �ה! נעו בשטח בהתא! להתרחשות האירועי! ולפי התפשטות האש 

בקיבו. בית אור� ובקרבת גבעת וולפסו�, 721לאורכו של כביש , מו�הסוהר ד
12

. 

 שהגיע למקו! האירוע ,  הזעיקה המשטרה מסוק משטרתי11:59בשעה  .2

ט "המסוקי! שידרו למשל.  הוזעק מסוק נוס&14:00ובסמו, לשעה ,  בער,�12:20ב
השרפה ק של מרחב חו& שהוק! בצומת דמו� תמונות מזירת "של מחוז צפו� ולחפ

 .ודיווחו ברשת הקשר על מצב התפשטות האש

 נחס! צומת �12:10ב: במקביל החלה המשטרה בהצבת מחסומי! לחסימת כבישי!
 לכיוו� בית הסוהר � לכיוו� מערב 721דמו� לנסיעה לכיוו� עספייא ולנסיעה בכביש 

� �ח  נחס! צומת אור� לנסיעה לכיוו� מזר13:00בסמו, לשעה . דמו� וקיבו. בית אור
�הכבישי! נחסמו לתנועת אזרחי! כדי להרחיק! מסכנה ועל מנת . לקיבו. בית אור

 �א "שירותי הכבאות ומד,  משטרה�להקל את ההגעה של כוחות החילו. וההצלה 
ובהמש, את פינוי האסירי! מבית הסוהר דמו� ואת פינוי התושבי! מיישובי! 

 .שהוחלט לפנות!

__________________ 

 .צ"חר מותה לדרגת תנל הועלתה לא"מ אהובה תומר ז"נצ  9

 .צ"ל הועלה לאחר מותו לדרגת סנ"ק איציק מלינה ז"רפ  10
 .צ"ל הועלה לאחר מותו לדרגת תנ"מ ליאור בוקר ז"נצ  11

 .דרומית לקיבו' בית אור	, גבעת וולפסו	 נמצאת בלב פארק הכרמל  12
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בתחקיר . מונו מפקדי! לניהולו, תוובהתא! להתפתחו, במהל, האירוע .3
המשטרה שנער, לאחר אירוע השריפה פורטו המועדי! של העברת האחריות לניהול 

� האחריות � 11:13�12:00בשעות : האירוע בי� בעלי התפקידי! במשטרה כדלקמ
 בידי � 12:00�12:40בשעות ; הייתה בידי קצי� מיחידת הסיור של תחנת חיפה

 עברה � 13:45ובשעה ;  בידי מפקד מרחב חו&� 12:40�13:45בשעות ; ח חיפה"מת
� .האחריות לידי מפקד מחוז צפו

& ו ח ב  ח ר מ ד  ק פ מ ת  ו ל י ע ע! הגעתו של מפקד מרחב חו& , 12:40 בשעה :פ
ק המרחבי הוקמו "על יד החפ; ק מרחבי בצומת דמו�"הוק! חפ, לזירת האירוע

 בסמו, לכ, קיי! מפקד .)א"שירותי הכבאות ומד(קי! של כוחות הצלה אחרי! "חפ
הערכת מצב ראשונה בצומת דמו�מרחב חו& 

13
ובמהלכה דווח בי� היתר על , 

על דרישות לתגבור כוחות במחוז ועל הצבת מחסומי! , היישובי! שהוחלט לפנות!
לפנות את קיבו. , בי� היתר, בסיכו! הערכת המצב החליט מפקד המרחב. בכבישי!

�ו כ� קבע חלוקת גזרות אחריות בי� המפקדי! כמ. בית אור� ואת בית הסוהר דמו
 .בשטח

 קיי! מפקד מרחב חו& הערכת מצב נוספת15:05בשעה 
14

ובה סיכ! כי המשימה , 
 והיערכות לפינוי 721העיקרית היא פינוי מהיר של בית הסוהר דמו� דר, כביש 

על בסיס , מפקד המרחב קבע. ישובי! שיש סכנה שהאש תתפשט לכיוו� שלה!
שעל כוחות הסיוע , ל מפקד המחוז דקות אחדות קוד! לכ� ברשת הקשרהנחייתו ש

 . לבית הסוהר דמו�721לנסוע מצומת אור� דר, כביש 

 ברשת הקשר מהמסוק 15:20ולאחר הדיווח שהתקבל בשעה , לאחר הערכת המצב
�מפקד המחוז , חברו מפקד מרחב חו&, המשטרתי על אש המתקרבת לגבעת וולפסו

למפקד שירותי , הנמצאי! בצומת דמו�, חוז צפו� של המשטרהר ודובר מ"של פקע
 על מנת לוודא 721הכבאות חיפה וסיירו ברכב השטח שלו בנסיעה מערבה בכביש 

15:27בשעה . שהמעבר בו אפשרי
15

חל& רכבו של מפקד שירותי כבאות במשוער  
קיבו.  ודר, הגישה ל721צומת הכבישי! (בסמו, לצומת בית אור� , על נוסעיו, חיפה

�ל "צ איציק מלינה ז"ל וסנ"צ אהובה תומר ז"לכיוו� מערב ועל פני תנ) בית אור
לאחר נסיעה קצרה . בית אור� בסמו, לצומת �ל "צ תומר ז"ששהו ברכבה של תנ

 �נוסעי הרכב ובה! מפקד מרחב חו& הבחינו באש בגבעות שבדרו! מזרח , מערבה
הוא קיבל הוראה ממפקד המחוז , לדברי מפקד מרחב חו&, באותה עת. מעבר לכביש

מפקד שירותי כבאות . להגיע בנסיעה מזרחה לצומת בית אור� לש! הערכת מצב
, ובנסיעה מזרחה בדרכ! לכיוו� צומת בית אור�, חיפה סובב את רכבו ושב על עקבותיו

15:29בשעה 
16

במעי� אמבטיית אש ממש נסיעה "ה! נתקלו באש ועש� ניכר ונסעו , 

__________________ 

הטבע והגני� מרשות , ר"מפקע, א"ממד, בהערכת המצב השתתפו נציגי� משירותי הכבאות חיפה  13
 .ל"ומקק

, ר"מפקע, א מרשות החירו� הלאומית"ממד, בהערכת המצב השתתפו נציגי� משירותי הכבאות  14
 .מעיריית חיפה ומעספייא, מרשות הטבע והגני�

לוח הזמני� של האירועי� המתוארי� בדוח הביקורת מבוסס על מקורות שוני� שלעתי� אינ�   15
לק מהזמני� הנקובי� בדוח אינ� מדויקי� ובפועל ה� התרחשו ולכ	 ייתכ	 שח, מסונכרני� ביניה�

 .דקות אחדות לפני המועד המתואר בדוח או דקות אחדות אחריו

 . כפי שאופס בידי הצל�)על פי צילו� הכולל ציו	 שעת הצילו�   16
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ראה מפקד מרחב חו& רכב שנסע מולו ושבו , בעת שחלפו באש ובעש�...". בתו, האש
ל ואחריה! רכבו של "צ איציק מלינה ז"ל וסנ"צ אהובה תומר ז"תנ) מערבה(נסעו 

תו, כדי נסיעה ניסה מפקד המרחב לקרוא לה! ברשת . ל"צ ליאור בוקר ז"תנ
מו כ� ככל כ. לא היה מענה לקריאתו, בשל בעיות בקשר באזור, א, לדבריו, הקשר

לאחר , לא עלה בידי מפקד מרחב חו&, הנראה בשל קשיי הקליטה והדיווח בקשר
ח חיפה". המרחבי וע! מת"ליצור קשר ע! הקמב, שכבר נתקל באש

17
ולא ע! , 

 .מ וע! מפקד המחוז האחראי לניהול האירוע"המרד

� ו פ צ ז  ו ח מ ד  ק פ מ ת  ו ל י ע  בער, קיבל מפקד המחוז 11:30בשעה )  א   (:פ
בשעה . ומאוחר יותר ג! על פינוי תושבי! מהיישוב, ל שרפה באזור עספייאדיווח ע

;  בער, יצא ממטה המחוז הצפוני בנצרת לביקור מתוכנ� במכללת נעורי!13:10
במהל, הנסיעה קיבל דיווח ממפקד המרחב על התפתחות השרפה והסכנה הנשקפת 

�כמו כ� הנחה . מרחבוהחליט להגיע לצומת דמו� ולחבור למפקד ה, לבית הסוהר דמו
 .ק המחוזי"! המחוזי להגיע לצומת דמו� ע! רכב החפ"את קצי� האג

! של "קצי� אג; תקינות�ק המחוז במוס, בשל אי"ביו! פרו. השרפה היה רכב חפ
בד בבד יצאו לזירת . ק חלופי"מחוז צפו� פנה למרחב העמקי! בבקשה לרכב חפ

! "קצי� האג, מכשירי קשרמצוידי! ב, האירוע בכלי רכב משטרתיי! נפרדי!
קציני מטה נוספי!, המחוזי

18
שנסע ע! רכב , של המחוז) ."סמב( וסמל מבצעי! 

ק לא תקני" רכב חפ�להל� (ק תקני "שלא היה רכב חפ
19

! המחוזי הגיע "קצי� האג). 
וקציני מטה , ק לא תקני". ע! רכב חפ"הסמב. 13:40סמו, לזירת האירוע בשעה 

עד מועד אסו� אוטובוס .  בער,15:00 המחוזי בשעה !"נוספי! חברו לקצי� האג
ק החלופי ממרחב העמקי! הגיע "רכב החפ. הצוערי! ה! לא חברו למפקד המחוז

 לער, באוניברסיטת 18:20ק מחוזי אחוד הוק! בשעה "חפ. 15:40לצומת אור� בשעה 
  .קי!" צובר החפ18:25ובסמו, לו הוק! בשעה , חיפה

 721כו לצומת דמו� נתקל מפקד המחוז באש בכביש  בער, בדר14:15בשעה  ) ב(
�ס"ד נחשו� של שב" מפקד המחוז ביחד ע! מג;בסמו, לצומת בית אור

20
 שבמחוז 

ודיווח על כ, ,  מצומת בית אור� לכיוו� בית הסוהר דמו�� 721הצפו� חס! את כביש 
 .ברשת הקשר המשטרתית

 מחוז צפו� בקשר כי לאחר שהכבאי! השתלטו על האש דיווח מפקד, 14:49בשעה 
הציר "הוא ציי� כי . מצומת בית אור� והגיע לבית הסוהר דמו�, 721נסע בכביש 

אני ... מכיוו� הקיבו. עצמו מכיוו� כביש ארבע לכיוו� הכלא פנוי מבחינת השרפה

__________________ 

ח חיפה נשמעה בקשר מודיעה על שרפה עצומה " מת15:40:51 ועד שעה 15:34:15משעה   17
וקראה להפנות למקו� הימצאותה סיוע דחו. של , על כ- שכמה מכוניות לכודות] הקטנהבשוויצריה [

' א- הוא לא " נרשמה קריאת מפקד מרחב חו. ברשת הקשר לקמב15:35:04בשעה ; מטוסי כיבוי
 פנה 15:37:41בשעה . ח חיפה א- לא נענה" קרא מפקד מרחב חו. למת15:37:21בשעה ; נענה

ח חיפה נשמעה " מת15:39:29בשעה ; ' להתקשר אליו"ש להודיע לקמבמ וביק"מפקד המרחב למרד
 . מפקד מרחב חו. דווח על ירידת כוחות למקו� האירוע15:39:45ובשעה , ברשת קוראת לעזרה

 .' המחוז וקצי	 אג. תכנו	 ולוגיסטיקה"קמב  18
 מהמסוק וקליטת התמונות" סיטרוא	 ברלינגו"ק לא תקני היה מסוג "הרכב ששימש כרכב חפ  19

 .התאפשרה בו לסירוגי	 בלבד

 .ס"התערבות ואבטחה בשב, יחידה המופקדת על ליווי אסירי�  20
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מפקד המחוז ביקש ממפקד . "נמצא כרגע בדמו� ואני מפנה למטה לכיוו� כביש ארבע
 .ס לנסוע בכביש זה"חות הפינוי של שבמרחב חו& להנחות את כו

ע! מפקד המחוז , ס"בהיותו בבית הסוהר דמו� נפגש מפקד המחוז ע! נציב שב
שמונה לאיש הקשר לפינוי בית (ס וע! מפקד תחנת זיכרו� יעקב "הצפוני של שב

� על אש המתקרבת 15:20ולאחר שהמסוק המשטרתי דיווח בשעה , )הסוהר דמו
� הנחה מפקד המחוז ברשת הקשר 15:30בשעה . גבעת וולפסו�נסע ל, לגבעת וולפסו

א, בשל האש בציר , "הערכת מצב מצומצמת"להתכנס ליד צומת בית אור� ולקיי! 
 . הערכת המצב לא יצאה לפועל, ובעקבותיה שרפת האוטובוס721

 קיי! מפקד המחוז כמה התייעצויות ע! מפקדי! 14:10�15:25בי� השעות  ) ג(
נציב , ! משירותי כבאות חיפה"קצי� אג, ! נציב כבאות והצלהלרבות ע, בשטח

ח "מת, ס". מחוז צפו� של שב"קמב, ס"מפקד מחוז צפו� של שב, ס וסגנו"שב
�וקיבל מה! עדכוני! , ט המועצה האזורית חו& הכרמל"קב, ב צפו�"מפקד מג, זיכרו

שירותי בהתייעצות ע! נציב כבאות והצלה ומפקדי! מ, 14:10בשעה : וחוות דעת
נמסר למפקד המחוז שלדעת! יש לפנות את האסירי! לכיוו� צומת דמו� , הכבאות

בהתייעצות ע! קצי� , 15:00סמו, לפני השעה ; )672בציר (ואוניברסיטת חיפה 
! של שירותי כבאות חיפה"אג

21
הלה מסר לו כי לדעתו יש לפנות את האסירי! , 

לא . צומת אור� עד לצומת בית אור� מ721לכיוו� צומת דמו� ולהשאיר סגור את כביש 
 .נמצאו דיווחי! על כ, ברשת הקשר של המשטרה

 

ה ע ו נ ת ה י  ר י צ ל  ע ה  ט י ל ש ו ע  ד י  מ

תו, שימת דגש על הדיווחי! , מתו, כלל החומר שעמד בפני משרד מבקר המדינה
נית� לקבוע את מצב התפשטות האש בצירי! , שנשמעו ברשת הקשר המשטרתית

 : אירוע השרפה כדלהל�במהל, השעות הראשונות של

 נשמעו ברשת הקשר של � מצומת אור� לבית הסוהר דמו� � 721לגבי כביש  . 1
המתריעות על התפשטות , הודעות מגורמי! שוני!, 14:00�15:31המשטרה בשעות 

 קטע הכביש בי� צומת בית אור� לבית 14:15�14:49בשעות ; האש ממזרח למערב
 בקטע מבית �לגבי כביש זה ; אש על הכבישהסוהר דמו� היה חסו! לתנועה בשל 

 �,  לא הייתה אש14:22 משעה � מכיוו� מערב למזרח �הסוהר דמו� לצומת דמו
 . הכבאי! הגנו עליו וכוחות ההצלה עשו בו שימוש

דיווחי! על , 14:20�15:15בשעות ,  מצומת דמו� לחיפה לא נרשמו672לגבי כביש 
 .א, הציר היה עמוס מאוד, סיכוני אש

א, לאחר מכ� נפתח ,  היה סגור12:00�14:00 מעספייא לצומת דמו� בשעות 672כביש 
 .לכוחות ההצלה ולא נרשמו דיווחי! על סיכוני אש או על עומסי תנועה בציר זה

__________________ 

 בער- הורה מפקד שירותי הכבאות חיפה לצוותי הכיבוי שעבדו בצומת בית אור	 לא 15:00בשעה   21
 .לכיוו	 צומת אור	, מערבה, לאפשר לא. רכב לרדת למטה
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והוא נפתח לתנועה ,  לאחר פינוי האוניברסיטה היה עמוס בכלי רכב� 705כביש 
 .15:25בשעה 

 היה פתוח � ולצומת דמו� 672 נשר לכביש  דר, העיר752 מכביש � 7212כביש 
לכוחות ההצלה א, נסגר לסירוגי� לתנועת כלי רכב אזרחיי! על מנת לאפשר הגעת 

הכביש לא עובר דר, האוניברסיטה והעיר חיפה א, הוא צר ; החילו. וההצלה כוחות 
 .ומפותל

 מסר נציב כבאות והצלה למפקד המחוז שלדעתו יש לפנות את, 14:10בשעה  .2
 דיווח מפקד שירותי 14:30בשעה ; )672בציר (האסירי! לכיוו� אוניברסיטת חיפה 

שהיו מכונסי! ברחבה על יד בית , ס"הכבאות חיפה למפקדי המשטרה ולמפקדי שב
� מכיוו� בית הסוהר דמו� לצומת דמו� � מזרחה 721כי כביש , הסוהר דמו

. מגני! על הציר מפני האשוכי כוחות משירותי הכבאות , ולאוניברסיטת חיפה פנוי
מכיוו� בית הסוהר דמו� מערבה לכיוו� צומת בית אור� וצומת , 721לגבי קטע מכביש 

�אי� בידיו תמונת מצב באשר לסיכוני "הודיע מפקד שירותי כבאות חיפה כי , אור
 721האש על הציר וכי כוחות הכיבוי מרכזי! מאמ. לאבטח את הקטע של ציר 

סמו, לפני ; � האוניברסיטה כציר מילוט לכוחות החירו!לכיוו] מזרחה[מהכלא 
הלה מסר , ! של שירותי כבאות חיפה"בהתייעצות ע! קצי� אג, 15:00השעה 

למפקד המחוז כי לדעתו יש לפנות את האסירי! לכיוו� צומת דמו� ולהשאיר סגור את 
רותי  בער, הורה מפקד שי15:00בשעה ;  מצומת אור� עד לצומת בית אור�721כביש 

, הכבאות חיפה לצוותי! שעבדו בצומת בית אור� לא לאפשר לא& רכב לרדת למטה
 .לכיוו� צומת אור�, מערבה

 ואיל, הייתה קיימת אפשרות להגעת כוחות החילו. 14:22שמשעה , אפוא, יוצא
מכיוו� בית הסוהר ,  מזרחה721וההצלה ולפינוי בית הסוהר דמו� בנסיעה בכביש 

 �זאת כציר חלופי לקטע המערבי של כביש זה שבי� בית ;  דמו� לכיוו� צומת�דמו
ציר שנפתח ונסגר לסירוגי� בשעות ,  צומת בית אור� ומטה�הסוהר דמו� לכיוו� מערב 

 עולה כי החל משעה זו התעצמו סיכוני האש בחלקו �כלומר . אלה עקב סיכוני אש
 לכיוו� צומת �מערב  לכיוו� � בקטע שבי� בית הסוהר דמו� � 721המערבי של כביש 

 מזרחה 721 המליצו שירותי הכבאות לנסוע בכביש 14:10לפיכ, משעה . אור� ולמטה
� .לכיוו� צומת דמו� כציר פינוי של אסירי בית הסוהר דמו

 

 אסו אוטובוס הצוערי�

� 12:48ס בשעה "החליטה נציבות שב, בעקבות ההחלטה לפנות את בית הסוהר דמו
מה הארצית לסיוע בפינוי בית הסוהר והפעילה לצור, כ, ג! להזעיק כוחות תגבור בר

את לבנת הסיוע
22

ס ניר" של בי
23

ס יצא "אוטובוס ובו צוערי קורס קציני! של שב. 
אמנו� ) ד"סג(סג� גונדר , מפקד הקורס. ס ניר שברמלה" בער, מבי13:30בשעה 

__________________ 

 שלוש �" לבנות סיוע" בשירות בתי הסוהר חמש מסגרות המוגדרות לצור טיפול בהפרות סדר נבנו  22
ולבנה אחת " מצדה"ו" דרור"לבנה אחת מיחידות ;  לוחמי� בכל לבנה100המונות " נחשו�"מיחידת 

 .שסווגו על פי רמת כשירות�, מבית הספר הארצי לקציני� וסוהרי�
 .בית הספר הארצי לקציני� וסוהרי� שנמצא ברמלה  23
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 למחסו!  בער, הגיע15:10ס ניר ברכב השירות הצמוד שלו ובשעה "יצא מבי, יהבי
�מפקד הקורס הסביר לשוטר במחסו! שהוא והצוערי! . המשטרתי בצומת אור

ס ומיועדי! לסייע לפינוי האסירי! מבית "הנוסעי! באוטובוס שבעקבותיו ה! משב
� הגיע אוטובוס 15:17בשעה . והקצי� במקו! אפשר לרכבו לעבור, סוהר דמו

 .וטובוס להמשי, בנסיעתוהצוערי! למחסו! בצומת אור� ושוטרי המחסו! נתנו לא

הגיע אוטובוס הצוערי! לעיקול הדר, לפני צומת בית ) זמ� משוער (15:30בשעה 
�! "ח חיפה וראש משרד תנועה של תחנת חיפה ואחריה! קצי� אג"בד בבד מת; אור

בדרכ! .  לכיוו� מערב721ירדו בכלי רכב נפרדי! מכיוו� צומת בית אור� בכביש , מחוזי
מחסו! שהציבו שירותי הכבאות בצומת בית אור� לחסימת התנועה ה! חלפו על פני 

 יש לשער כי נוכח מסירות! לביצוע המשימה לא שעו קציני � 721מערבה על כביש 
 וחלפו בסמו, לאש שבצדי �המשטרה לחסימה שהציב מפקד צוות הכבאות במקו! 

 .הכביש

) או שניה!(זי ! מחו"ח חיפה או קצי� אג"מת) זמ� משוער (15:30�15:31בשעה 
חסמו , פגשו את האוטובוס בדרכו מזרחה, לאחר שכבר חלפו בסמו, לאש ממזרח

�האוטובוס סב . אותו והנחו אותו לסוב לאחור ולחזור על עקבותיו לכיוו� צומת אור
ש! נתקל באש מולו .  מטר�100�150לאחור והתחיל בנסיעה כלפי מטה לאור, כ
, האוטובוס התחיל לנסוע לאחור. ששהגיעה והתפשטה במהירות לאור, הכבי

, א, ש! נתקל שוב,  מטר�150 �100 בכיוו� העלייה והצליח לעלות כ�בהילו, אחורי 
 .כשהוא לכוד באש מכל עבריו,  במשוער15:40בשעה , באש ממזרח ונעצר

! המחוזי וכבאית "ח חיפה וקצי� האג"אוטובוס הצוערי! וכלי הרכב של מת
יושביה! נלכדו במלכודת אשמשירותי הכבאות עפולה על 

24
 44באסו� השרפה נספו . 

נהג (ואזרח ) צופה אש(נער , שני כבאי!, שלושה שוטרי!, ס" אנשי שב37 �איש 
. שלושה צוערי! מנוסעי אוטובוס הצוערי! הצליחו לצאת מהאוטובוס). האוטובוס
נער ל וה"ל אורי סמנדייב ז"הכבאי! משירותי הכבאות עפולה דני חייט ז, ביציאת!

, אזרח אס& אות! ברכבו. על מנת לצננ! מהחו!, ל התיזו עליה! מי!"אלעד ריב� ז
 .וה! הצליחו להימלט אתו יחד

 

 כשלי� ותובנות באשר לתפקוד המשטרה

 �משרד מבקר המדינה בדק את סדרי הפיקוד והשליטה של המשטרה ביו! הראשו
צות ועדות בדיקה ובהתחשב בהמל, זאת על יסוד פקודות המשטרה ונהליה. לשרפה

ובלקחי סיכו! תרגיל , בלקחי המשטרה מאופ� טיפולה בשרפות בעבר, שהוזכרו לעיל
 .לבחינת היערכות של מחוז צפו� לאסו� המוני

 

__________________ 

 .לכיוו� צומת בית אור�, � נקלעו ג� שני כלי רכב אזרחיי� שהצליחו להימלט בנסיעה מזרחהלמקו  24
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ה פ ר ש ה ע  ו ר י א ב ת  ו ח ו כ ה ל  ע ה  ט י ל ש ו ד  ו ק י  פ

 שירותי �ניהול אירועי! רחבי היק& שבה! משתתפי! כוחות סיוע רבי! , כאמור
ריכוז מידע ,  מחייב�משרדי ממשלה , רשויות מקומיות, ל"צה, א"מד, כבאות והצלה

הערכת מידע וניתובו למקבלי , מגורמי! רבי! הנוטלי! חלק בטיפול באירוע
ובמידת הצור, , הסדרתה, פיקוח על התנועה בדרכי!, ההחלטות וליחידות המטפלות
חות הצלה פיקוד ושליטה על זירת אירוע ע! ריבוי כו. הכוונתה לצירי! חלופיי! ועוד

. מחייבי! הבנת תמונת מצב ותכנו� הפעילות של כל אחד מהגופי! בתחו! אחריותו
בי� , תפקיד!; ק"ט וחפ" משל�לביצוע פעולות אלה יש להפעיל את מרכזי השליטה 

להפי. , לגבש תמונת מצב עדכנית ומהימנה, לרכז את כל המידע מהשטח, היתר
על סמ, תמונת מצב שמגבשי! . !הוראות ופקודות של המפקדי! ולוודא ביצוע

לקבל החלטות ולהפיצ! לכוחות , מרכזי השליטה על המפקדי! לקיי! הערכות מצב
 .בשטח

 

ב ח ר מ ה ת  מ ר ב ע  ו ר י א ה ל  ו ה י  נ

פ ח ה ש  ו י י"א ב ח ר מ ה ק המרחבי לא זומנו נציגי! מגורמי חו. " לחפ:ק 
, ס ומארבע הרשויות המקומיות הגובלות בפארק הכרמל" משב�הרלוונטיי! לאירוע 

�ואשר חלק מתושביה� פונו מבתיה!, שהשרפה התפשטה לתחומיה
25

 . 

לכ, שמידע שהיה , בי� היתר, ק המרחבי גר!"ס בחפ"השתתפותו של נציג שב�אי
היעדר! של נציגי הרשויות המקומיות ; ס לא הועבר לידיעת המשטרה"בידי שב

ק המרחבי גר! לקושי בהעברת בקשות ממרכזי ההפעלה של הרשויות "בחפ
מקומיותה

26
ק לא הגיעו באופ� סדור למרכזי "וההנחיות שנת� החפ המרחביק "חפ ל

ההפעלה של הרשויות המקומיות
27

. 

ב צ מ ת  נ ו מ ת ש  ו ב י  לא נרשמו �הרישו! ביומני המבצעי! היה חלקי ביותר : ג
 � נתוני! שיש לה! השלכה �בו דיווחי! על חלק מסבבי הפינוי של בית הסוהר דמו

ק המרחב "כמו כ� חפ. חות הנחו. לסיוע לפינוי בית הסוהרישירה על סדר גודל הכו
ולא גיבש , לא ניתח את התמונות ששידר, לא עקב באופ� שוט& אחר שידורי המסוק

תמונת מצב על התקדמות האש ועל בטיחות הנסיעה בכבישי! בכלל והסכנה בכביש 
 . בפרט721

ב צ מ ת  ו כ ר ע ה ע  ו צ י ת המצב  המידע שמסר נציג שירותי הכבאות בהערכו:ב
שהיו נכונות לדקות שלפני מועד הערכת , היה מידע נקודתי בדבר הסכנות המידיות

אול! נציג שירותי הכבאות לא עדכ� את מפקד מרחב חו& , המצב ובסמו, למועד זה
 ניתוח המבוסס על גורמי! המשפיעי! על �בניתוח מגמות התפשטות האש 

המבנה הטופוגרפי של האזורמהירותה וכיוונה של הרוח וכ� : כגו�, התפשטותה
28

 .
__________________ 

 .המועצה האזורית חו� הכרמל והמועצה המקומית עספייא, עיריות חיפה וטירת הכרמל  25

מרכז ההפעלה של הרשות המקומית הוא המקו� שבו פועל מטה החירו� של הרשות וממנו היא   26
 . בעתות חירו�מנהלת את ענייניה

 ,"היערכות� של הרשויות המקומיות לשרפות ותפקוד� בעת השרפה בכרמל"בעניי� זה ראו בפרק   27

 .454' עמ

 ".ופעילותו ביו� פרו! השרפה היערכות מער� הכבאות וההצלה לאירועי חירו� "בעניי� זה ראו בפרק   28
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 סמו, למועד �הנוכחי ששרר באותה עת מצב התמקדו במצב הת והערכיוצא אפוא ש
כדי לתרו! למפקד האירוע תרומה ממשית וללמדו   ולא היה בה��ה� התקיימו  ושב

 .על סיכוני האש מעבר לטווח המידי או הקצר

 

ז ו ח מ ה ת  מ ר ב ע  ו ר י א ה ל  ו ה י  נ

�! המחוזי "חברו לקצי� האג, ק הלא תקני"! רכב החפע, קציני המטה ממחוז צפו
לפיכ, בשעות הראשונות של פינוי האסירי! והתושבי! ; 15:00רק סמו, לשעה 
ובעת שהתרחש אסו� אוטובוס הצוערי! ה! עדיי� לא חברו למפקד , שהוחלט לפנות!

�של למרות התפתחותה המהירה , יתר על כ�. ולא סייעו לו בניהול האירוע, מחוז צפו
מפקד מחוז הצפו� לא הורה להקי! צובר , השרפה בכרמל לכלל אירוע רחב היק&

,  בער, באוניברסיטת חיפה18:20ק מחוזי אחוד הוק! רק בשעה "חפ; קי!"חפ
 .קי!" צובר החפ18:25ובסמו, לו הוק! בשעה 

ב צ מ ת  נ ו מ ת ש  ו ב י לא רש! את , . המחוז לא ניהל יומ� מבצעי!" סמב:ג
לא הפיצ! לגורמי! ,  ואת ההנחיות של מפקד האירועהדיווחי! שהתקבלו בו

ג! בעלי התפקידי! מיחידת המבצעי! של המחוז . המתאימי! ולא גיבש תמונת מצב
 .שהאזינו לרשת הקשר בכלי הרכב שלה! לא גיבשו תמונת מצב

ברשת הקשר המשטרתית נשמעו דיווחי! המתריעי! על התפשטות האש ממזרח 
וז לא ריכז את הדיווחי! ששודרו ברשת הקשר לכלל ט המח"משל, ע! זאת. למערב

על זמינות ובטיחות צירי ההגעה והפינוי , תמונת מצב על השפעת התפשטות האש
�לא . ולא העביר חיתוכי מצב בנושא בטיחות הנסיעה בכבישי!, של בית הסוהר דמו

זה  ובכלל �נשקלו בו בצורה סדורה החלטות בעניי� פתיחה וסגירה של צירי תנועה 
הוא לא הפי. הנחיות ברורות בנוגע לצירי התנועה ולא היו ; בדבר צירי! חלופיי!

ט לא וידא "המשל. בידיו תשובות לשאלות שהפנו אליה! הכוחות שהשתתפו באירוע
וכאשר התקבלו דיווחי! סותרי! הוא לא עשה בירור , שהתקבל כל המידע הרלוונטי

 .בנושא

ולא דרש משירותי הכבאות תחזיות על , סוקט המחוז לא עקב אחר שידורי המ"משל
על הנזק שהיא גורמת או עלולה , כיווני התפשטותה והשליטה בה, סיכוני האש

 .ועל השפעת מזג האוויר עליה! א& שמדובר במידע חיוני, לגרו!

 721המלצות של שירותי הכבאות למפקדי המשטרה לפנות את האסירי! בכביש 
וממילא מרכזי , וחו ברשת הקשר המשטרתיתמזרחה לכיוו� צומת דמו� לא דו

 .השליטה לא היו יכולי! לעבד מידע זה לצור, גיבוש תמונת מצב

לא עמדו אמצעי פיקוד , כמפקד האירוע, שלרשות מפקד מחוז צפו�, אפוא, יוצא
 שיאפשרו לו לקבל מה! תמונת מצב עדכנית �ק "ט וחפ" משל�ושליטה חיוניי! 

הצביעו התחקירי! , בר בעקבות אירועי שרפה קודמי!יוזכר כי כ. לניהול האירוע
ק "הקמת חפ�ובכלל זה אי, שחלק! אירעו במחוז הצפו�, המשטרתיי! על ליקויי!

 .ט המחוזי"מחוזי אחוד ותפקוד לקוי של המשל

ב צ מ ת  כ ר ע ה ע  ו צ י כל אחד ,  מפקד מחוז צפו� וקציני מטה המחוז נעו בשטח:ב
ממועד נטילת האחריות על ; ל המתרחשתו, שה! מדווחי! ברשת הקשר ע, ברכבו
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, 15:40 ועד שהתרחש אסו� אוטובוס הצוערי! בשעה 13:45בשעה , ניהול האירוע
מפקד מחוז צפו� לא כינס את קציני המטה שלו על מנת לקבל מה! ומנציגי כוחות 

לבצע הערכת , לגבש תמונת מצב משלה!, העזר שהשתתפו באירוע עדכוני! סדורי!
 15:30אמנ! בשעה . ולהפיצ! לכוחות בשטח, ות בהתא! לכ,מצב ולקבל החלט

הנחה מפקד מחוז צפו� ברשת הקשר להתכנס ליד צומת בית אור� כדי ולקיי! 
א, בשל סיכוני האש ושרפת אוטובוס הצוערי! הערכת , "הערכת מצב מצומצמת"

 .המצב לא יצאה לפועל

בהתא! ,  וולפסו�ובדר, הגישה לגבעת, 721מפקד המחוז סייר לאורכו של ציר 
בי� השעות . לדיווחי! שהועברו ברשת הקשר והתרש! בעצמו ממוקדי האש השוני!

לרבות ע! ,  קיי! מפקד המחוז כמה התייעצויות ע! מפקדי! בשטח14:10�15:25
וקיבל , ! משירותי כבאות חיפה"מפקד שירותי כבאות חיפה וקצי� אג, ס"נציב שב

ות אלה המליצו שירותי הכבאות לפנות את בהתייעצוי. מה! עדכוני! וחוות דעת
�, ומש! דר, כביש האוניברסיטה, האסירי! מבית הסוהר דמו� לכיוו� צומת דמו

ולמרות , על א& זאת.  מצומת בית אור� לצומת אור� סגור721ולהשאיר את כביש 
 עקב התפשטות האש לכביש 721שדווח למפקד המחוז על התגברות הסכנה לכביש 

 מצומת אור� ולהפנות את 721שו! שלב למנוע את הכניסה לכביש הוא לא הורה ב
 .672כוחות הסיוע לנסוע בכביש 

 

✯ 

 

מכל האמור לעיל עולה שמרכזי השליטה לא ביצעו חלקי! ניכרי! מעבודת המטה 
ה! לא שאבו מידע : הנדרשת המצופה מה! לטיפול באירוע לפי נוהלי המשטרה

על סדר הכוחות , על התפשטות האשלא גיבשו תמונת מצב , מהכוחות בשטח
לא עשו שימוש בתמונות ; והאמצעי! המעורבי! באירוע ועל מצב צירי התנועה
ה! לא העבירו למפקדי! . ששידר המסוק המשטרתי לש! הכנת תמונת מצב זו

ובכלל זה תמונת מצב על תנועת כלל , סדור ומהימ� על המתרחש, בשטח מידע עדכני
מידע חשוב שכבר הועבר ברשת הקשר בשיחות ;  האשכוחות הסיוע ועל התפשטות

לא טופל בידי , ובכלל זה מידע על סגירה ופתיחה של צירי תנועה, בי� מפקדי!
ט ולא עובד לכדי תמונת מצב עדכנית ושלמה לצור, ביצוע הערכות "ק או המשל"החפ

והמלצות של שירותי הכבאות למפקדי ;מצב וקבלת החלטות של המפקדי!
ר לצירי התנועה שבה! יש לנסוע לא דווחו ברשת הקשר המשטרתית המשטרה באש

לפיכ, לא עמדו . על מנת שמרכזי השליטה יגבשו על בסיס! תמונת מצב עדכנית
 .לרשות מפקדי המשטרה אמצעי פיקוד ושליטה חיוניי! לניהול האירוע

מפקד המחוז סייר בשטח א, בשעות הראשונות של פינוי האסירי! ותושבי האזור 
אמנ! . עד שהתרחש אסו� אוטובוס הצוערי! הוא לא קיי! הערכות מצב סדורותו

במהל, סיורו של מפקד המחוז בשטח הוא פגש מפקדי! בכירי! של שירותי 
א, אלה לא , קיי! עמ! התייעצויות וקיבל מה! חוות דעת והמלצות, ס"הכבאות ושב

י! ולכוחות בשטח לא תורגמו להנחיות למפקד, דווחו ברשת הקשר ולמפקדי! בשטח
 .ולא היוו תשתית לעבודת מטה סדורה כפי שהיא אמורה להתבצע בהערכת מצב
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ת ר ו ש ק ת י  ר ד ת ת  א צ ק  ה

בעיות שהיו , בשעות הראשונות של האירוע התעוררו בעיות טכניות בקשר .1
והדבר פגע בתקשורת בי� בעלי תפקידי! שהשתתפו , ידועות למשטרה מזה שני!

 .בניהול האירוע

ט המחוזי העביר במהל, האירוע לכוחות המשטרה הנחיות שונות בנוגע "המשל .2
השתמשו , ולמרות ההנחיות, בפועל. לתדרי התקשורת שעליה! להשתמש בה!

בתדר שאמור היה לשמש את , מפקדי! וכלל הכוחות, הכוחות שהשתתפו באירוע
 רשת לפיכ, נוצר עומס על.  לא הופעלו�והתדרי! שיועדו למפקדי! , כלל הכוחות

 .הקשר ובהזדמנויות רבות נבצר מבעלי תפקידי! בכירי! לדבר בקשר

 לאחר פתיחת צובר � 18:25 רק החל משעה �הופעלה באיחור " מציל"רשת  .3
יוצא אפוא שבשעות הקריטיות של האירוע שבה� . קי! בחניו� האוניברסיטה"החפ

מידע לגופי לא הייתה רשת משותפת להעברת , נדרש תיאו! פעילות כוחות העזר
 .דבר שהיה בו כדי לסייע בהכנת תמונת מצב, ולקבלת נתוני! מה!, החירו! וההצלה

 

 אחריות מפקדי המשטרה במסגרת האירוע

 בעתות � ואולי ביתר שאת �תפקוד! של מפקדי! אינו נבח� רק בעת שגרה אלא ג! 
מפקדי המשטרה שניהלו את אירוע . חירו! ובעת שמתרחשי! אירועי! חריגי!

שרפה בכרמל פעלו במהלכו בתנאי סיכו� תו, גילוי אומ. לב אישי רב בניסיו� ה
ע! זאת ביקורת משרד מבקר המדינה שעסקה בתפקוד . להציל חיי! ורכוש

המשטרה ביומה הראשו� של השרפה העלתה ליקויי! בתפקוד! של מפקדי 
טרה  העבודה של המשיהליקויי! נמצאו ביחס לנוהל. המשטרה שניהלו את האירוע

 .עצמה ואי� בקביעת! משו! נקיטת עמדה באשר לשיקול הדעת ולתבונת הפיקוד

בפקודות המשטרה ובנהליה נקבעו הוראות ברורות ומפורשות בכל הנוגע  .1
 .לפיקוד ושליטה ולהפעלת מרכזי שליטה בעתות שגרה ובעתות חירו!

 של ועדה ציבורית וועדה משטרתית פנימית עמדו כבר בעבר על אחריותו .2
 .המפקד בכל הנוגע לפיקוד ושליטה על כוחות באירועי!

לתפקודו , בי� היתר, )ועדת אור( התייחסה ועדת חקירה ממלכתית 2003בשנת  ) א(
 במגזר 2000בעת אירועי אוקטובר , של מפקד המחוז הצפוני של המשטרה דאז

הערבי
29

מתרחש מפקד מחוז אמור לקבל מידע עדכני ומפורט על ההוועדה קבעה כי . 
כדי זאת  .חייב לדרוש אותו הוא �וא! מידע כזה אינו זור! אליו , בתחומי המחוז שלו

שיוכל לקבל את ההחלטות הנכונות על פי תמונת המצב ולהעביר בהתא! לכ, 
דאז מפקד המחוז הצפוני  ועדת אור ציינה כי .הנחיות ופקודות לכוחות הכפופי! לו

 �ולא , אחריותושבבמחוז מתרחש על ה, נידעתו לצור, לקבל מידע עדכאת לא נת
נפגעה יכולתו לנהל את פעילות "בשל כ,  .כמתחייב, ק נייד בצמוד אליו" חפהפעיל

__________________ 

חות הביטחו� לבי� אזרחי� ישראליי� ועדת החקירה הממלכתית לבירור ההתנגשויות בי� כו"דוח של   29
 .2003ספטמבר , "2000באוקטובר 
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 מסקנת הוועדה הייתה כי ".המשטרה באירועי! הרבי! שהתרחשו בתחומי המחוז
של מפקד המחוז " מכלול העובדות שהוכחו מצביע על כשל מהותי במילוי תפקידו"

 .דאז

ניצב �רב, ל המשטרה דאז"בעקבות אירועי פקיעי� מינה מפכ, 2007וקטובר בא )ב(
� הוועדה לבדיקת �להל� (ועדה לבדיקת פעילות המשטרה באירועי חירו! , דודי כה

�אירועי פקיעי
30

במועד זה היה ניצב שמעו� קור� מפקד מחוז צפו� וע! הגעתו ). 
 .בצעק המרחבי העביר לו מפקד המרחב את הפיקוד על המ"לחפ

בי� , ועדת הבדיקה קבעה שמפקד מחוז צפו� לקה בהיבטי! שוני! של מילוי תפקידו
הוועדה ג! התייחסה . כיוו� שלא הייתה בידו תמונת מצב מלאה על המתרחש, היתר

ושהעברת " בי� המפקדי! קיי! פער בתפישת חלוקת האחריות במבצע"לכ, ש
 ".גלוי וסדור, � פורמלילא בוצעה באופ"הפיקוד ממפקד המרחב למפקד המחוז 

תחקירי! משטרתיי! שנעשו בעקבות אירועי שרפה ותרגיל לבדיקת מוכנות  .3
בכל הקשור , לעתי! חוזרי!, מחוז הצפו� לאירוע אסו� המוני הצביעו על ליקויי!

, קי!"הקמת צובר חפ�אי, ק מחוזי"הפעלת חפ�אי: לפיקוד ושליטה על אירועי!
תפקוד לקוי של מרכז הדיווח והשליטה של מחוז , ביצוע הערכות מצב מסודרות�אי

חלק מליקויי! . המשמשת לקשר בי� כוחות ההצלה" מציל"הפעלת רשת �צפו� ואי
אלה לא רק שנגעו למחוז צפו� של המשטרה אלא למעשה חזרו ונשנו בעת השרפה 

 .בכרמל

ח ולנוכ, על פי נוהלי המשטרה בעניי� הפיקוד והשליטה והפעלת מרכזי שליטה .4
בח� , ממצאי הוועדות שהוזכרו לעיל ולקחי המשטרה מתחקירי! שערכה בעבר

משרד מבקר המדינה את סוגיית אחריות! של מפקדי המשטרה לליקויי! הנוגעי! 
 .לתפקוד המשטרה בשרפה בכרמל

הבדיקה העלתה כי מפקד מחוז צפו� של המשטרה שהיה אחראי לניהול האירוע פעל 
לא ייש! את , הנוגעי! להפעלת מרכזי שליטהשלא לפי הפקודות והנהלי! 

ולא הטמיע את הלקחי! , ההמלצות של ועדות בדיקה ובירור שעסקו בעבר בעניי� זה
 .שהמשטרה הפיקה מאירועי! דומי! ומתרגיל היערכות שנער, בעבר

 

ה ר ט ש מ ה ל  ש  � ו פ צ ה ז  ו ח מ ד  ק פ �, מ ר ו ק  � ו ע מ ש ב  צ י  נ

מאמצע שנת , י של המשטרהניצב שמעו� קור� כיה� בתפקיד מפקד המחוז הצפונ
מפקד המחוז נושא באחריות כוללת לנעשה . 2011 ופרש מהמשטרה בפברואר 2007

, במחוז וכ� באחריות ישירה לפיקוד ולשליטה על אירוע השרפה בתחו! המחוז שלו
ובכלל זה על הפעלת! של מרכזי השליטה האמורי! לספק לו את תמונת המצב 

 .שעליה יתבססו החלטותיו

ומאוחר ,  בער, דיווח על שרפה באזור עספייא11:30חוז צפו� קיבל בשעה מפקד מ
בעקבות זאת הורה למפקד מרחב . יותר דיווח נוס& על פינוי חלק מהתושבי! באזור

__________________ 

 ".30.10.07ועדה בודקת לאירועי פקיעי� "דוח   30
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חו& לעדכ� אותו באופ� ישיר בהתפתחויות ולאחר הערכת המצב שקיי! מפקד מרחב 
! שקיבל ממפקד מרחב חו& לנוכח הדיווחי.  קיבל עדכו� על פרטיה12:40חו& בשעה 

על התפתחות השרפה ועל הסכנה הנשקפת לבית הסוהר דמו� החליט לחבור למפקד 
)  בער,14:00בשעה (ממועד הגעתו לזירת האירוע . ק מחוזי"מרחב חו& להקמת חפ

 .היה מפקד המחוז מפקד האירוע

 לאירוע רחב היק& בדרג מחוזי ובעל, תו, שעות אחדות, השרפה בכרמל התפתחה
נוצר עומס על הכבישי! , ובמהלכ� פונו ישובי! אחדי!, מאפייני! של אסו� המוני

 .721וסיכוני האש הלכו וגברו כלפי כביש 

ב צ מ ת  נ ו מ ת ש  ו ב י ג ו ה  ט י ל ש י  ז כ ר מ ת  ל ע פ מפקד מחוז צפו� נסע  :ה
בהתא! , לאזור האירוע ונע בשטח לעתי! בליווי בעלי תפקידי! משירותי הכבאות

למרות כל האירועי! הללו . פי התפתחות האש בשטחלהתרחשות האירועי! ול
לא וידא מפקד המחוז שמרכזי , שנמשכו על פני שעות ולמרות היותו מפקד האירוע

ט המחוז ומקציני "לא דרש ממשל, השליטה יפעלו כמתחייב ממאפייני האירוע
קי! כמתחייב "המטה לקבל תמונת מצב עדכנית ולא הורה על הקמת צובר חפ

 .וע והיקפומחומרת האיר

ברשת הקשר המשטרתית נשמעו דיווחי! המתריעי! על התפשטות האש ממזרח 
לרבות , ואול! מרכזי השליטה לא ריכזו את הדיווחי! ששודרו ברשת הקשר. למערב

את שידורי המסוק ולא גיבשו תמונת מצב בנושא בטיחות הנסיעה בכבישי הפינוי 
�נשקלו בה! בצורה סדורה החלטות לא . והעומסי! בה!, וההגעה לבית הסוהר דמו

ולמותר .  ובכלל זה בדבר צירי! חלופיי!�בעניי� פתיחה וסגירה של צירי תנועה 
המפקדי! מצד! לא . לציי� שה! לא העבירו מידע עדכני ומהימ� למפקדי האירוע

 . לגבש תמונת מצב כאמור�ק המרחב "ט המחוז וחפ" משל�דרשו ממרכזי השליטה 

ולא דרש משירותי הכבאות תחזיות על , ב אחר שידורי המסוקט המחוז לא עק"משל
על הנזק שהיא גורמת או עלולה , כיווני התפשטותה והשליטה בה, סיכוני האש

ועל השפעת מזג האוויר על התפשטות השרפה וכיווניה א& שמדובר במידע , לגרו!
 .חיוני

 721יש המלצות של שירותי הכבאות למפקדי המשטרה לפנות את האסירי! בכב
דווקא מזרחה לכיוו� צומת דמו� ולא מערבה לכיוו� בית אור� לא דווחו ברשת הקשר 

וממילא מרכזי השליטה לא היו יכולי! לעבד מידע זה לצור, גיבוש , המשטרתית
 .תמונת מצב

 �מניתוח המידע המצטבר שעשה משרד מבקר המדינה על מצב צירי התנועה 
 ואיל, הייתה קיימת 14:22 עולה שמשעה �ש מהיבטי! של עומס תנועה וסיכוני הא

 721אפשרות להגעת כוחות החילו. וההצלה ולפינוי בית הסוהר דמו� בנסיעה בכביש 
זאת כציר חלופי לקטע המערבי ;  לכיוו� צומת דמו��מכיוו� בית סוהר דמו� , מזרחה

יר  צ� צומת בית אור� ומטה �שבי� בית הסוהר דמו� לכיוו� מערב , 721של כביש 
בד בבד עולה שהחל בשעה זו . שבשעות אלה נפתח ונסגר לסירוגי� עקב סיכוני אש

לכיוו� ,  מבית הסוהר דמו� מערבה721בער, התעצמו סיכוני האש על קטע כביש 
ואול! . עקב משטר הרוחות ולנוכח כיווני התפשטות האש, 4צומת אור� וכביש 
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לא שאב , דווח ברשת הקשרט המחוז לא ריכז ולא ניתח את המידע ש"כאמור משל
 .מידע מהכוחות בשטח ולא גיבש תמונת מצב לצור, קבלת החלטות מפקדי!

�לא עמדו אפוא אמצעי פיקוד ושליטה , כמפקד האירוע, לרשות מפקד מחוז צפו
 שיאפשרו לו לקבל מה! תמונת מצב עדכנית לניהול �ק "ט וחפ" משל�חיוניי! 

ובכלל זה בנוגע לדרכי , ור לקבלת החלטותלפיכ, לא היה בידיו בסיס סד. האירוע
בהתחשב בסיכוני האש , גישה חלופיות לבית הסוהר דמו� ולפינוי האסירי! ממנו

בכ, נפגעה יכולת הפיקוד והשליטה על . ובעומסי התנועה בדרכי הגישה האמורות
הכוחות הפועלי! בשטח והיכולת לטפל באופ� מיטבי באירועי! בהתא! לנסיבות 

 .המשתנות

מקורות המידע שעמדו לרשות מפקד המחוז היו , היעדר כלי שליטה אלהב
פגישות ושיחות ע! בעלי תפקידי! שפגש במסלול , התרשמות אישית ממראה עיניו

. האזנה והעברת רשמי! ברשת הקשר, ס"ובכלל! משירותי הכבאות ומשב, נסיעתו
 ואינ! אלה אינ! יכולי! לשמש תחלי& לעבודת מטה סדורה של מרכזי שליטה

מאפשרי! ראייה אזורית מערכתית רחבה על סיכוני האש וכיווני התפשטותה ועל 
 .בגי� האש,  מצומת בית אור� מערבה� 721האיו! הגובר והול, שנשק& לכביש 

ז ו ח מ ה ת  מ ר ב ב  צ מ ת  ו כ ר ע ה ע  ו צ י הלי, , כאמור,  הערכת מצב היא:ב
תמונת המצב סדור של קבלת החלטות המתבסס על דרכי פעולה אפשריות בהתא! ל

 .הנוצרת במרכזי השליטה

ובדר, הגישה , 721כפי שתואר בדוח ביקורת זה מפקד המחוז סייר לאורכו של ציר 
�בהתא! לדיווחי! שהועברו ברשת הקשר והתרש! בעצמו ממוקדי , לגבעת וולפסו
 קיי! מפקד המחוז כמה התייעצויות ע! 14:10�15:25בי� השעות . האש השוני!

! "מפקד שירותי כבאות חיפה וקצי� אג, ס"בות ע! נציב שבלר, מפקדי! בשטח
בהתייעצויות אלה המליצו . וקיבל מה! עדכוני! וחוות דעת, משירותי כבאות חיפה

,  לכיוו� צומת דמו��שירותי הכבאות לפנות את האסירי! מבית הסוהר דמו� מזרחה 
ר� מערבה  מצומת בית או721ולהשאיר את כביש , ומש! דר, כביש האוניברסיטה

 .לכיוו� צומת אור� סגור

שבמהלכ! קיי! אית! , במפגשי! של מפקד המחוז ע! בעלי תפקידי! שוני!
מה ג! שההחלטות שהתקבלו בחלק , לא התקיי! הלי, סדור כאמור, שיחות

 ולפיכ, , משיחות אלה לא הופצו ברשת הקשר וא& לא תועדו ביומני המבצעי!

 . זי השליטה וידאו את ביצוע�אפשר לדעת מה סוכ! בה� וא! מרכ�אי

ועד ,  בער,14:00 ממועד נטילת האחריות לניהול האירוע בשעה �חשוב לא פחות 
מפקד מחוז צפו� וקציני המטה שלו לא , 15:40אסו� אוטובוס הצוערי! בשעה 

, התכנסו על מנת לקבל עדכוני! סדורי! מנציגי כוחות העזר שהשתתפו באירוע
אמנ! . בצע הערכת מצב ולקבל החלטות בהתא! לכ,ל, לגבש תמונת מצב משלה!

הנחה מפקד מחוז צפו� ברשת הקשר שיש להתכנס ליד צומת בית אור� , 15:30בשעה 
התפשטות האש לשני , א, בשל פיצול מפקדי!, "הערכת מצב מצומצמת"כדי לקיי! 
 . הערכת המצב לא יצאה לפועל,  ובהמש, אסו� האוטובוס721צדי כביש 

 פגישה בי� מבקר 2011התקיימה בספטמבר , ו של מפקד מחוז צפו�בהתא! לבקשת
ובמסגרתה הוצגה עמדתו של , המדינה וצוות הביקורת ובי� מפקד מחוז צפו� ובא כוחו
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,  העביר מפקד מחוז הצפו�2011באוקטובר . מפקד מחוז צפו� בנוגע לממצאי הביקורת
�. וטת דוח הביקורתאת התייחסותו לטי, באמצעות בא כוחו, ניצב שמעו� קור

של דוח הביקורת " כמעט סופי" העביר משרד מבקר המדינה נוסח 2012בפברואר 
 .לניצב שמעו� קור� וקיבל את התייחסותו עליו

בתשובותיו למשרד מבקר המדינה מסר מפקד מחוז צפו� כי משלא עלה בידו לחבור 
צצה בשל האש שח, ק מחוזי אחוד בצומת דמו�"למפקד מרחב חו& להקמת חפ

הוא קיי! שיח מתמיד ע! מפקדי המשטרה אשר דיווחו כל העת על מצב , ביניה!
הצירי! ונתנו את המידע הדרוש לו לקבלת החלטה מושכלת בנוגע לצירי הפינוי 

�מפקד מחוז צפו� הוסי& בתשובתו כי הוא . והגישה המיטביי! לבית הסוהר דמו
 והתרש! מהמוקדי! העביר הנחיות ברשת הקשר, ניהל הערכות מצב בעצמו"

 ".השוני! בזירת האירוע בעצמו

 ה� לבית הסוהר דמו� וה� היה ציר הגישה היחיד 721ציר , ניצב קור� ציי� עוד כי
� 14:11והדגיש כי מהשעה , וכוחות ההצלה מוכרחי! היו לנוע עליו, לקיבו. בית אור

 שבי� צומת במקטע,  לא התקבל כל דיווח בנוגע לסכנת אש בציר זה15:31ועד השעה 
באשר למידע הרלוונטי עליו הוא התבסס על מנת להנחות .  ובי� צומת בית אור�6כלא 

כי קיי! הערכת ,  ציי� מפקד המחוז721ס לנסוע בכביש "את כוחות הפינוי של שב
מ של שירותי כבאות "בראש! קצי� אג, מצב שבה השתתפו נציגי! מכוחות הכיבוי

מ של שירותי "קצי� אגית הסוהר דמו� יחד ע!  לב14:49חיפה וכי הוא נסע בשעה 
, בי� היתר,  ציי� מפקד מחוז צפו� כי למד2012בתשובתו ממר. . כבאות חיפה

! של שירותי כבאות חיפה מהו ציר הפינוי המיטבי באות� "מדיווחיו של קצי� אג
א, לא ,  במקטע שבי� צומת בית אור� לבית הסוהר דמו�721הדקות בה� פעל בציר 

 721משמעית האוסרת על פינוי והגעה לבית הסוהר בציר �מנו עמדה חדשמע מ
 .4מכיוו� כביש 

מסר בתשובתו , טפסר משנה יגאל טודובר, ! של שירותי כבאות חיפה"קצי� אג
 מצומת בית אור� לבית 721למשרד מבקר המדינה כי הוא נסע מזרחה על כביש 

וכי אישר את פתיחתו , ב נפרדהסוהר דמו� ברכבו ואחריו נסע מפקד מחוז צפו� ברכ
עוד מסר כי לאחר שהגיע ע! מפקד המחוז לבית הסוהר דמו� . של קטע כביש זה

מחוות , חיווה את דעתו בפני מפקד המחוז שקטע הכביש, ] בער,15:00בשעה [
צרי, , ]4/721צומת הכבישי! [כלפי מטה לכיוו� צומת אור� ] צומת בית אור�[הסוסי! 

 . להישאר סגור

משרד מבקר המדינה מדגיש כי הערכת מצב היא הלי, , לביצוע הערכות המצבאשר 
א, , אמנ! היות! של מפקדי האירוע בשטח היא חשובה; סדור של קבלת החלטות

הסתמכות! על מראה עיניה! ועל הדיווחי! ברשת הקשר לצור, ביצוע הערכות מצב 
 .טהוקבלת החלטות אינה מהווה תחלי& לעבודת מטה של מרכזי השלי

 �,  ודיווח על המידע שהיה בידואה את הזירה שלוממפקדי האירוע רכל אחד  �ואכ
א, מרכזי השליטה לא ריכזו ולא ניתחו את פרטי המידע לתמונה  ,ממקו! הימצאו

 מול � 721כללית של הזירה ואת סיכוני האש ומגמות התפשטותה לגבי כביש 
 .חלופות של דרכי גישה ופינוי אחרות
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המדינה מדגיש כי האזנה לרשת הקשר ושיח מפקדי! אינ! יכולי! משרד מבקר 
מה ג! שההחלטות . לשמש תחלי& לעבודת מטה מסודרת של מרכזי שליטה

כגו� המלצותיה! של שירותי הכבאות בעניי� סגירת , שהתקבלו בחלק משיחות אלה
ולפיכ, , לא הופצו ברשת הקשר וא& לא תועדו ביומני המבצעי!, 721קטע מכביש 

 .אפשר לדעת מה סוכ! בה� וא! מרכזי השליטה וידאו את ביצוע��אי

 מציי� משרד מבקר המדינה כי פינוי אסירי! � ציר יחיד 721אשר להיותו של ציר 
 מזרחה עד 721בנסיעה בכביש : מבית הסוהר דמו� יכול להתבצע בשתי חלופות

פינוי קיבו. ; �לצומת דמו� ומש! דר, כביש האוניברסיטה או מערבה עד לצומת אור
כוחות ההצלה יכולי! א& ה! לנסוע באות� . בית אור� אפשרי א& הוא באותו מסלול

 מצומת אור� לבית הסוהר דמו� קצרה יותר א, 721אמנ! הנסיעה בכביש . דרכי!
כ, ראה מפקד המחוז בעצמו .  גברו לגביו סיכוני התפשטות האש14:00החל משעה 

! המחוזי בשעה "ל כ, דיווח לו ג! קצי� האגוע, 14:15עת חס! את הכביש בשעה 
 וג! בשעה 14:10בשעה שעה , ולפיכ, שירותי הכבאות המליצו למפקד המחוז, 15:04
 בער, לפנות את תושבי קיבו. בית אור� ואת בית הסוהר דמו� דר, כביש 15:00

 מצומת אור� לבית הסוהר 721לכ� לא נית� לקבל את הטענה שכביש . האוניברסיטה
� הוא כביש הגישה היחיד לבית הסוהר דמו� ולקיבו. בית אור� ולא את הטענה דמו

עת דיווח המסוק על אש , 15:31שמהשעה שנטל את הפיקוד על האירוע ועד השעה 
 במקטע שבי� 721לא התקבל כל דיווח בנוגע לסכנת אש בציר , 721המתקרבת לכביש 

� .צומת אור� לבי� צומת בית אור

שמעו� ) בדימוס(ניצב , כי מפקד מחוז צפו� של המשטרה דאזמהאמור לעיל עולה 
�בכ, שלא פעל כמפקד האירוע על פי , לקה בהיבטי! שוני! של מילוי תפקידו, קור

כדי שתהא בידו תמונת מצב מלאה , עקרונות הפיקוד והשליטה שקבעה המשטרה
של מדובר אפוא בכ. על המתרחש וממילא שליטתו על ניהול השרפה הייתה לקויה

 .פיקודי של מפקד מחוז צפו� של המשטרה

 

� ו ח ב  ח ר מ ד  ק פ נ, מ ה"ת י ט ע י  נ ו ר  צ 

ביולי . 2007ניצב רוני עטיה כיה� בתפקיד מפקד מרחב חו& של המשטרה משנת �תת
צ עטיה לתפקיד מפקד מחוז הצפו� של המשטרה והועלה לדרגת " קוד! תנ2011
לנעשה במרחב וכ� מתוק& תפקידו נושא מפקד המרחב באחריות כוללת . ניצב

ביו! פרו. . באחריות ישירה לפיקוד ולשליטה על אירועי! בתחו! המרחב שלו
 13:45צ עטיה מפקד האירוע והחל בשעה " בער, היה תנ12:30השריפה החל בשעה 

צ " היה ניצב קור� מפקד האירוע ואילו תנ� ע! הגעתו של מפקד המחוז לזירה �
  .עטיה המשי, לפקד על המרחב שבפיקודו

עלו ליקויי! בפעולותיה! של מרכזי , כפי שפורטו לעיל, מממצאי הדוח .1
 :כדלקמ�, צ עטיה"השליטה שהיו באחריותו של תנ

ק המרחבי שהקי! לא יצר עבורו תמונת מצב מתמשכת על המתרחש "החפ ) א(
לא הפי. לכוחות הפועלי! בשטח הודעות ששודרו ברשת הקשר על סגירת , באירוע
מפקדי משטרה שהיו בשטח בזמ� האירוע נשמעו . עה וכ� על פתיחתו לתנו721כביש 

בקשר כשה! מחליפי! ביניה! דיווחי! ומידע נקודתי על סיכוני! ממשיי! בכביש 
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מפקדי המשטרה ומרכזי השליטה לא תרגמו את , ואול!.  בשל התפשטות האש721
הפועלי! ההתראות הרבות והמידע שהועבר ברשת הקשר להנחיות מבצעיות לכוחות 

לרבות לשוטרי! שהוצבו במחסומי! ובשו! שלב לא הורו לשוטרי! , בשטח
 . במחסומי! למנוע כניסה של כוחות חילו. והצלה

 נרש! 14:50בשעה , למשל; הרישו! ביומני המבצעי! היה חלקי ביותר ) ב(
אול! לא נמצא רישו! קוד! על מועד , נפתח לתנועה" כביש בית אור� למטה"ש

ג! הרישומי! בנושא פינוי האסירי! מבית הסוהר דמו� לא . כביש זהסגירתו של 
 נתוני! שיש לה! השפעה �ולא כללו נתוני! על חלק מסבבי הפינוי , היו מלאי!

ק " החפ�חשוב לא פחות ; ישירה על היק& הכוחות הנחו. לסיוע לפינוי בית הסוהר
 כמו סיכו! הערכת לא תיעד ביומ� המבצעי! אירועי! מרכזיי! שדווחו ברשת הקשר

ק המרחב לא עקב "כמו כ� חפ.  בער,15:05המצב שקיי! מפקד מרחב חו& בשעה 
ולא גיבש תמונת , לא ניתח את התמונות ששידר, באופ� שוט& אחר שידורי המסוק

 721מצב על התקדמות האש ועל בטיחות הנסיעה בכבישי! בכלל ועל הסכנה בכביש 
 .בפרט

לא זומנו אליו ולא נכחו בו , קי!"עניי� הפעלת חפבניגוד לנוהל המשטרה ב ) ג(
ס ומארבע הרשויות המקומיות " משב�נציגי! מגורמי חו. הרלוונטיי! לאירוע 

ואשר חלק מתושביה� פונו , שהשרפה התפשטה לתחומיה�, הגובלות בפארק הכרמל
מבתיה!

31
. 

 לכ, שמידע על, בי� היתר, ק המרחבי גר!"ס בחפ"השתתפותו של נציג שב�אי
 672ס שעשו דרכ! לבית הסוהר דמו� דר, כביש "כוחות מיחידת נחשו� של שב

היעדר! של נציגי . לא הועבר לידיעת המשטרה, 721עקב אש בכביש , 14:15משעה 
ק המרחבי גר! לקושי בהעברת בקשות ממרכזי ההפעלה "הרשויות המקומיות בחפ
של הרשויות המקומיות

32
 ההנחיות שנת� ,כמו כ�. בעת השרפה המרחביק "חפ ל

וכאשר , ק לא הגיעו באופ� סדור למרכזי ההפעלה של הרשויות המקומיות"החפ
ובשל כ, נפג! הקשר ע! ,  ה� לא היו ברורות ולא תאמו את המצב בשטח�הגיעו 

הרשויות המקומיות
33

. 

 סיפקו נציגי �15:05 ו12:40בהערכות המצב שקיי! מפקד המרחב בשעות  ) ד(
אול! ה! לא סיפקו מידע המבוסס , קודתי על מוקדי האששירותי הכבאות מידע נ

במצב זה נבצר מהמשטרה לקבל . על תחזיות מזג אוויר על מגמות התפשטות האש
שהיה בו כדי לשפר את איכות , סיוע מקצועי שוט& ובזמ� אמת בניתוח סיכוני האש

 .ההחלטות

את , וחובאמצעות בא כ, צ רוני עטיה" העביר מפקד מרחב חו& תנ�6.10.11ב
 בהמש, לכ, ובהתא! לבקשתו התקיימה . התייחסותו לטיוטת דוח הביקורת

 פגישה בי� מבקר המדינה וצוות הביקורת לבי� מפקד מרחב חו& ובא �14.11.11ב

__________________ 

 .המועצה האזורית חו� הכרמל והמועצה המקומית עספייא, עיריות חיפה וטירת הכרמל  31

ממנו היא מרכז ההפעלה של הרשות המקומית הוא המקו� שבו פועל מטה החירו� של הרשות ו  32
 .מנהלת את ענייניה בעתות חירו�

 ביו� פרו� וופעילות לאירועי חירו�וההצלה  הכבאות מער�היערכות " ראו פירוט בפרק �בעניי� זה   33
 ".השרפה
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בפברואר . במסגרתה הוצגה עמדתו של מפקד מרחב חו& לממצאי הביקורת, כוחו
דוח הביקורת לניצב רוני של " כמעט סופי" העביר משרד מבקר המדינה נוסח 2012
 .וקיבל את התייחסותו לנוסח זה, עטיה

ק "בתשובתו למשרד מבקר המדינה בנוגע להיעדר דרישה מצד מפקדי! מהחפ
השיב מפקד המרחב כי הוראות מפקדי! , להפי. את הנחיותיה! ברשת הקשר

, תבקשר ה� מחייבות ועל הכוחות לנהוג בהתא! לה� וכי הוגדר תדר מיוחד וכל הכוחו
נדרשו להאזי� אליו כל הזמ� ולנהוג בהתא! להוראות , ט"מ ומשל"לרבות מרד

 .שדווחו במסגרתו על ידי המפקדי!

באשר למש, הזמ� בו היה מפקד האירוע ציי� מפקד המרחב כי יש לבחו� את 
 �ובשאר הזמ� יש לבחו� את התנהלותו ,  דקות75התנהלותו כמפקד בפרק זמ� ב

 .כפקוד

ד מבקר המדינה הנחיות ברשת הקשר הינ� הנחיות מחייבות ועל אכ� ג! לדעת משר
�הפעלתה של רשת מפקדי! �יחד ע! זאת יודגש כי לנוכח אי. הכוחות לנהוג על פיה

ק להפי. את ההנחיות לכלל "היה על החפ, לא הופעלה" מציל"ומאחר שרשת 
 .הכוחות שהשתתפו באירוע ועל מפקד המרחב היה לוודא שה� הופצו

 �מעיר משרד מבקר , מש, הזמ� בו שימש מפקד המרחב כמפקד האירועבעניי
המדינה כי ג! בזמ� שמפקד מרחב משמש כפקוד הוא עדיי� נושא באחריות על 

ובכלל! על תפקודו של מטה המרחב ושל , תפקוד הכוחות הפועלי! תחת פיקודו
� קצר בהיותו מפקד האירוע למש, זמ.  האמור לסייע לו בגיבוש החלטותיו�ק "החפ

נושא , ומפקד המרחב שבאחריותו לאור, כל אירוע השריפה, עד להגעת מפקד המחוז
 . ניצב עטיה באחריות פיקודית כוללת לנעשה בגזרתו

צ רוני עטיה כמפקד מרחב חו& שבמחוז צפו� של המשטרה בעת "כזכור כיה� תנ .2
 .אירוע השרפה

 מבקר המדינה בקשר בסמו, לאחר תחילת הביקורת של משרד, 2011בתחילת מאי 
כ יצחק "ח, אישר השר לביטחו� הפני!, לטיפול המשטרה באירוע השרפה בכרמל

צ רוני עטיה לתפקיד מפקד מחוז "ל למנות את תנ"את המלצת המפכ, אהרונובי.
 .צפו� של המשטרה ולקדמו לתפקיד ניצב

ל ל ואישור השר ע"משרד מבקר המדינה העיר לשר לביטחו� הפני! כי המלצת המפכ
המינוי והקידו! בדרגה נעשו בעת שבדיקת נסיבות השריפה לרבות אופ� תפקודו של 

 .הפיקוד הבכיר של המשטרה הייתה בעיצומה

 כתב בתשובתו למבקר המדינה , כ יצחק אהרונובי."ח, השר לביטחו� הפני!

וכי ..." במשקל! של שיקולי נראות ואמו� הציבור"כי אינו מקל ראש ) �1.5.12מ(
צ עטיה "ל שלא לעכב את מינויו של תנ"ת העניי� החלטת השר והמפכבנסיבו"

סבור השר כי , מכל מקו!". ואולי א& מתחייבת, סבירה, הייתה החלטה חוקית
וזאת נוכח הצור, למנות בהקד! למחוז , המינוי אכ� נעשה בזהירות המתחייבת

 את מצוקותיו ואת מאפייניו, מפקד שמכיר היטב את האזור, החדש שהוק!
צ עטיה לא היו "לדעת השר ההערות שהועלו בטיוטת הדוח ביחס לתנ. המיוחדי!

 .בגדר פג! היורד לשרשו של המינוי
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ראוי היה שתהליכי מינוי , משרד מבקר המדינה מעיר כי מ� הבחינה הציבורית
וקידו! של קציני! למשרות בכירות בעת שעניינ! נבדק ייעשה מתו, שימת לב 

 . ונוכח הממצאי! העולי! ממנהלשלב בו מצויה הבדיקה

 

כ פ ז"מ א ד ה  ר ט ש מ ה ב, ל  ��ר ה כ ד  ו ד ב  צ י  נ

מוטלת מטבע , ל המשטרה"ובייחוד על מפכ, על הדרג הפיקודי העליו� של המשטרה
להטמעת� של הפקודות , האחריות הכוללת למוכנותה של המשטרה, הדברי!

 מסקנות האחריות להטמעת! של; ולניהול אירוע חירו! על פי הפקודות והנהלי!
 שעסקו � פנימיות וחיצוניות למשטרה �ולקחי! שהועלו בתחקירי! וועדות חקירה 

בעבר בתפקוד� של יחידות משטרה ובעלי תפקידי! במשטרה והאחריות למניעת 
 .הישנות! של הליקויי! שהועלו בתחקירי ועדות החקירה השונות

עת לקחי! הטמ�אופ� טיפולה של המשטרה באירוע השרפה בכרמל מלמד על אי
לנוכח ממצאי הביקורת על המשטרה להטמיע את הנהלי! . מטיפול בשרפות בעבר

לחדד את שיטת ההפעלה של מערכי פיקוד ושליטה תו, , בקרב שוטריה ומפקדיה
הידוק שיתו& הפעולה בינה לבי� גורמי החירו! וההצלה ולהגביר את התרגול 

 . אירועי חירו!המשות& של מכלול הגורמי! וזאת במסגרת תרחישי! של

 

 סיכו והמלצות

מפקדי המשטרה שניהלו את האירוע עשו זאת תו, גילוי אומ. לב אישי ונטילת 
סיכו� רב בניסיו� להציל חיי! ורכוש וחלק מה! א& שילמו בחייה! בעת מילוי 

ע! זאת הועלו כשלי! בהפעלת מער, הפיקוד והשליטה של המשטרה . תפקיד!
הכשל העיקרי הוא בהיעדר איסו& וניתוח שיטתי . רועשהשפיעו על אופ� ניהול האי

תו, איתור! של סיכוני! , שיכול היה לשפו, אור על זירת האירוע, של מידע חיוני
�אי� מדובר בכישלו. במישור זה כשל פיקוד המשטרה. וחלופות למעבר ולחילו. 

 � �יטה  כי כבר היו אירועי! וג! תרגילי! בה! הודגשה חולשת הפיקוד והשל�ראשו
מפקדי המשטרה לא הפעילו , כ,. במיוחד באשר למפקד המחוז הצפוני של המשטרה

 לא הקימו עד שעות �בעת האירוע אמצעי פיקוד ושליטה כנדרש בנוהלי המשטרה 
ט לצור, איסו& מידע מסודר על "קי! ולא עשו שימוש מתאי! במשל"הערב צובר חפ

 פיה אמורה להתבצע הערכת ההתרחשויות בשטח ולצור, יצירת תמונת מצב שעל
מסיבות אלה הפיקוד והשליטה לקו . מצב של מפקדי! ואמורות להתקבל החלטות

 .בחסר

מפקדי המשטרה לא בחנו ולא העריכו באופ� שיטתי את כלל סיכוני האש בכבישי! 
�פיקוד .  סיכוני! שהלכו וגברו� 721ובכלל זה לכביש , המובילי! לבית הסוהר דמו

מרכזי השליטה לנתח את המידע שהועבר ברשת הקשר המשטרה לא דרש מ
ולהכי� על פיו תמונת מצב שתשמש בסיס , לרבות מדיווחי המסוקי!, המשטרתית

א& שבהיעדר הערכת מצב משירותי הכבאות על התפשטות האש , לקבלת החלטות
בנוס& על התרשמות המפקדי! , המידע מהמסוקי! היה אמצעי חשוב, וסיכוניה
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במסגרת , מפקדי המשטרה ג! לא בחנו במהל, האירוע. טות האשעל התפש, בשטח
א& שגורמי! משירותי הכבאות , חלופות לציר זה, התייעצות מפקדי! מסודרת

המליצו לפני מפקד מחוז צפו� לפנות את האסירי! דר, צומת דמו� ואוניברסיטת 
 .בי� צומת אור� לצומת בית אור�, 721חיפה ולהשאיר סגור את כביש 

קוד המשטרה להפיק את הלקחי! המתבקשי! מאירוע זה ולהגביר את על פי
מוכנות! של כוחות המשטרה בכל הנוגע לפיקוד ושליטה על אירועי! בתרחיש של 

 .תו, שיתו& פעולה ע! גורמי החירו! וההצלה, אסו� המוני

 

♦ 
 

 מבוא

המשטרה , ) פקודת המשטרה�להל�  (�1971א"התשל, ]נוסח חדש[על פי פקודת המשטרה  .1
בי� , ואחריותה אמורה לבוא לידי ביטוי, אחראית לקיו� הסדר הציבורי ולביטחו� הנפש והרכוש
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כל אימת שמתרחש אירוע בהיק$ נרחב על המשטרה להיער% במהירות להכנת תמונת . סיוע מה�

ניהול אירועי� אלו . 34לשליטה בו עד להחזרת החיי� למסלול�לתיאו� הטיפול באירוע ו, מצב
ריכוז מידע מגורמי� רבי� המשתתפי� בטיפול , מחייב הפעלת כוחות ואמצעי� בהיק$ נרחב

 .הערכת המידע וניתובו למקבלי ההחלטות ולגורמי� המטפלי�, באירוע

ו בשטח מסוי� על לפי פקודת המשטרה השר לביטחו� הפני� רשאי להכריז במדינה כולה א .3
המשטרה תהיה . 35א� שוכנע שיש סבירות גבוהה שאירוע כזה יתרחש" אירוע אסו� המוני"

נוס$ על סמכויותיה� בעתות , ולשוטרי� יוקנו, 36אחראית לפיקוד ולשליטה באירוע מסוג זה
 לפעול במסגרת תפקידו וסמכויותיו ולהפעיל 37להורות לגו$ הצלה: ג� הסמכויות האלה, שגרה

להורות לכל אד� בשטח האירוע או באזור העלול להיפגע עקב , הציוד שברשותו לצור% כ%את 
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__________________ 

 ".י" מער השליטה במ	מ "מטא"נוהל   34
ו� בביטח, אירוע הגור� לפגיעה חמורה בשלו� הציבור"מוגדר בפקודת המשטרה כ" אסו� המוני"  35

, או אירוע שיש בו חשש לפגיעה כאמור, הנפש או ברכוש המתייחס לציבור גדול או לשטח גדול
אירוע , אירוע כימי או ביולוגי, אירוע חומרי� מסוכני�, מפגע סביבתי, לרבות מחמת מפגע טבע

 ".תאונה או פעילות חבלנית עוינת, קרינה רדיולוגי

אחריות העל לטיפול בעור# בכלל מצבי החירו� "י  נקבע כ2007 מאפריל 1577בהחלטת ממשלה   36
תהיה בידי שר ) מלחמה ומצבי חירו� הנגרמי� כתוצאה מאסונות טבע, לרבות מצב מיוחד בעור#(

 ". הביטחו�
, א"מד: גו# הצלה מוגדר בפקודת המשטרה כגו# שעזרתו נדרשת בעת אסו� המוני והוא אחד מאלה  37

וגו# העושה שירות לציבור ,  ממונה על אירוע חומרי� מסוכני�,רשות מקומית, שירותי כבאות והצלה
 .אשר השר לביטחו� הפני�  הכריז בהודעה ברשומות שהוא נקבע כאחראי לאותו גו#
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להעמידו בשליטתו או בפיקוחו ציוד , בחזקתו, להורות למי שבבעלותו, להיכנס למקו� שקבע
 48סמכויות אלה מסורות למשטרה למש% . ור שטח ולמנוע כניסה ועודלסג, לרשות המשטרה

 .38שעות ג� א� לא הוכרז על אסו� המוני

משרד מבקר המדינה בדק את אופ� טיפולה של המשטרה באירוע השרפה ברכס הכרמל  .4
בבדיקה הוש� דגש על סוגיות . והעלה מחדלי� וכשלי� הנוגעי� לניהול האירוע, ) בכרמל�להל� (

על פי ממצאי הבדיקה הועלו מסקנות .  פיקוד ושליטה על הכוחות שפעלו באירוע השרפהשל
ותובנות המבוססות על המסד הנורמטיבי שעל פיו אמורה המשטרה לפעול באירוע חירו� כדוגמת 

 .השרפה בכרמל ועל ניתוח של השתלשלות האירועי�

לצור% הבדיקה נעזר צוות הביקורת . 2012 מאי � 2011 ינואר בחודשי� לסירוגי� בוצעההביקורת 
רישומי� ממוחשבי� של פעולות מרכז , בחומר מתועד שנאס$ במשטרה ובכלל זה יומני מבצעי�

הקלטות ,  במחוז הצפו�39)�" מרד�להל� (ומרכז הדיווח המבצעי ) ט" משל�להל� (השליטה 
הערכות , יזיהניתוח מידע אלקטרוני ששודר ברשתות הרדיו והטלוו, ותמלול של רשתות הקשר

באוגוסט . כמו כ� קיי� צוות הביקורת פגישות ע� מפקדי� ושוטרי� רבי�. מצב ותחקירי המשטרה
 העביר משרד מבקר המדינה למבוקרי� טיוטה ראשונה של דוח הביקורת לקבלת 2011

,  נפגשו מבקר המדינה וצוות הביקורת ע� קציני משטרה שביקשו2011בנובמבר . התייחסות�
בהתא� לכללי . ג� להשמיע� בעל פה, עברת הערותיה� בכתב לטיוטת דוח הביקורתנוס$ על ה

 טיוטה נוספת וקיבל עליה את 2012הצדק הטבעי העביר לה� משרד מבקר המדינה בפברואר 
 .תגובת�

ההיערכות המבצעית של המשטרה לפיקוד ושליטה על : בדוח הביקורת שלהל� שלושה פרקי�
ואחריות מפקדי המשטרה במסגרת ;  ביומה הראשו� של השרפהפעילות המשטרה; אירוע שרפה

 .האירוע

 

 

  אירועי� עיקריי� והחלטות מרכזיות�רקע 

להל� תיאור של השתלשלות האירועי� העיקריי� ביו� הראשו� לשרפה החל במועד שבו נמסר 
ר וכלה במועד הקמת צוב, זמ� קצר לאחר שזו פרצה, )11:13בשעה (למשטרה דיווח על השרפה 

 ):18:25בשעה (בחניו� האוניברסיטה בערבו של אותו יו� ) קי�" צובר חפ�להל�  (41 אחוד40קי�"חפ

ט מחוז צפו� של המשטרה " שבמשל100 הודיע אזרח על השרפה למוקד 11:13בשעה  .1
 נשלחה � מזבלה בסמו% ליישוב עספייא � 42למקו� האירוע). ט"המשל, ט מחוזי" משל�להל� (

 .11:22 הגיעה למקו� בשעה וזו, ניידת משטרה

__________________ 

 . לא הוכרז כאסו� המוני2.12.10	אסו� השרפה בכרמל ב  38

עדכוני� מי� מרחביי� שתפקיד� להעביר דיווחי� ו"� מחוזי ומרד"ט מחוזי פועלי� מרד"במשל  39
 .לקציני המטה ולפיקוד במרחב ובמחוז

 . חוליית פיקוד קדמית	ק "חפ  40
באירועי� , של אג# המבצעי� של המשטרה" קי� מחוזי אחוד"ט בצובר חפ"עמ"לפי תורת הפעלה   41

קי� מחוזי אחוד שיאגד בתוכו "אסו� המוני והפרות סדר המוניות יוק� צובר חפ, אסונות טבע: כגו�
 .הרשויות המקומיות וכלל גופי החירו�,  המחוזיאת גופי המטה

 .33מפת האזור מצורפת בעמוד   42
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: בסמו% לאחר פרו- השרפה התקבלו במשטרה דיווחי� נוספי� ולפיה� מדובר באירוע חריג
;  דיווח קצי� משטרה ברשת הקשר המשטרתית על תחילת פינוי תושבי� מעספייא11:55בשעה 
בשלב זה אי� השתלטות על האש וכי האש מתקרבת לבתי "ט כי " דווח למשל12:07בשעה 

צ רוני עטיה "תנ, בהערכת מצב שקיי� מפקד מרחב חו$ דאז; ]"בעספייא[ישוב ולתחנת דלק הי
בשעה ) �672 ו721צומת הכבישי� ( בצומת דמו� 43)צ רוני עטיה"או תנ,  מפקד מרחב חו$�להל� (

, 721ובה� כביש ,  הוחלט לפנות את בית הסוהר דמו� ואת קיבו- בית אור� ולחסו� כבישי�12:40
סמו% ; זרחי� ולאפשר בה� רק תנועת כוחות חילו- והצלה ופינוי תושבי� ואסירי�לתנועת א

גונדר , )ס" שב�להל� (למועד קבלתה של החלטה זו החליט מפקד מחוז צפו� בשירות בתי הסוהר 
תו% , לבית הסוהר כרמל, כשלב ביניי�, שהאסירי� מבית הסוהר דמו� יפונו, חלפו�) מיקי(מיכאל 

. 721תו% שימוש בכביש , )�721 ו4צומת הכבישי� (נוי מערבה לכיוו� צומת אור� הפניית סבבי הפי
 ]".על האש[עדיי� אי� שליטה "ט כי " דווח למשל�12:44ב

 11:50בשעה : א"משירותי הכבאות וממד, למקו� האירוע הגיעו בשלב זה מפקדי� מהמשטרה
ל "אהובה תומר ז) צ"תנ(ניצב � תת�בער% יצאה למקו� האירוע מפקדת תחנת המשטרה חיפה 

להל� (סמו% למועד זה יצא למקו� האירוע קצי� המבצעי� של מרחב חו$ . 44)ח חיפה" מת�להל� (
 יצאו למקו� מפקד מרחב חו$ 46ולאחר מכ�, 45עמית פולק) ק"רפ(פקד �רב, )- המרחב" קמב�

 .47)ו� קור�או ניצב שמע,  מפקד מחוז צפו��להל� (ניצב שמעו� קור� , ומפקד מחוז הצפו� דאז

, לכוו� כוחות, למשטרה יחידה אווירית המאפשרת לה ולשירותי הכבאות לבצע תצפית .2
 הזעיקה המשטרה מסוק משטרתי 11:59בשעה . 48ולסייע בהכנת תמונת מצב והתפשטות האש

,  הוזעק מסוק נוס14:00$בסמו% לשעה .  בער12:20%לסיוע והוא הגיע למקו� האירוע בשעה 
ק המרחבי על "ט ולחפ"יווחו ברשת הקשר ושידרו תמונות מזירת השרפה למשלושני המסוקי� ד

 . מצב התפשטות האש

 � נחס� צומת דמו� לנסיעה לכיוו� מזרח 12:10בשעה : בד בבד החלה המשטרה בחסימות כבישי�
ובסמו% ,  לכיוו� בית הסוהר דמו� וקיבו- בית אור�� לכיוו� מערב 721 ולנסיעה בכביש �לעספייא 

.  לכיוו� קיבו- בית אור� ובית הסוהר דמו�� נחס� צומת אור� לנסיעה לכיוו� מזרח 13:00עה לש
הכבישי� נחסמו לתנועת אזרחי� כדי להרחיק� מסכנה ועל מנת להקל את ההגעה של כוחות 

 ובהמש% להקל את פינוי האסירי� מבית �א "שירותי הכבאות ומד,  המשטרה�החילו- וההצלה 
 .פינוי התושבי� מיישובי� שהוחלט לפנות�הסוהר דמו� ואת 

בהשתתפות נציגי� ,  קיי� מפקד מרחב חו$ הערכת מצב ראשונה בצומת דמו�12:40בשעה  .3
פונו , ובמהלכה דווח כי פונו דיירי� מהשכונה המערבית בעספייא, א"משירותי הכבאות וממד

 .ונשלחו דרישות לתגבור כוחות במחוז, השוהי� במלו� יערות הכרמל

__________________ 

צ עטיה מונה "תנ;  מחוז חו# ומחוז צפו�	 פוצל מחוז הצפו� של המשטרה לשניי� 2011ביולי   43
 .לתפקיד מפקד מחוז הצפו� והועלה לדרגת ניצב

 .צ"לדרגת תנ, לאחר מותה, ל הועלתה"מ אהובה תומר ז"נצ  44

 .� המרחבי היה בחופשה"ביו� השרפה קצי� האג  45

 .שעת יציאתו של מפקד מרחב חו# לאירוע לא נרשמה  46
 . סיי� ניצב קור� את תפקידו כמפקד מחוז הצפו� של המשטרה2011ביולי   47
וכ� מותקנות במסוקי� מערכות קשר , במסוקי היחידה מותקנת מצלמה המשדרת תמונת וידאו  48

למשטרה יש כמה עשרות מכשירי� . חידות המשטרה וע� שירותי הכבאותהמאפשרות קשר ע� י
טי� ובכלי רכב "הניתני� להתקנה במשל") מזוודות("ניידי� לקליטת תמונות המשודרות מהמסוק 

 .ק נייד"המשמשי� חפ
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לפנות את קיבו- בית אור� ואת בית , בי� היתר, בסיכו� הערכת המצב החליט מפקד מרחב חו$
כמו כ� קבע מפקד המרחב גזרות . עוד החליט שלא לפנות את אוניברסיטת חיפה; הסוהר דמו�

 �) ח זיכרו�" מת�להל� (מפקד תחנת זיכרו� יעקב : כמפורט, שהמפקדי� בשטח יהיו אחראי� לה�
 פינוי קיבו- �ח חיפה "מת;  פינוי תושבי� מעספייא�מפקד נקודת הכרמל ; הסוהר דמו�פינוי בית 
על קצי� פיקוח תנועה של מרחב חו$ הוטלה האחריות לנושא תנועה וחסימות כבישי� ; בית אור�

ועל ראש משרד סיור בתחנת טירת הכרמל הוטלה האחריות לחסימת צומת אור� לכיוו� ; באזור
 �להל� (ובהמש% הועברה האחריות לעניי� זה למשטרת התנועה הארצית , 721העלייה בכביש 

 .והוטלה על ראש משרד הסיור האחריות לשטח כינוס הכוחות בסמו% לבית הסוהר כרמל) א"מתנ

 חסו� 721 מפקד מחוז צפו� של המשטרה דיווח בקשר למפקד מרחב חו$ שכביש 14:15בשעה 
 דיווח מפקד מחוז צפו� בקשר כי שירותי 14:49ה בשע. לתנועת כלי רכב בשל אש על הכביש

הורה לפנות את האסירי� מבית הסוהר דמו� , הכבאות השתלטו על האש והכביש פתוח לתנועה
והורה למפקד מרחב חו$ להנחות את הכוחות שנועדו לסייע בפינוי , 721לצומת אור� דר% כביש 

 .האסירי� להגיע לבית הסוהר דמו� בכביש זה מצומת אור�

וכ� ,  בער% קיי� מפקד מרחב חו$ הערכת מצב נוספת בהשתתפות קציני משטרה15:05בשעה 
מרשות הטבע , ר"מפקע, )ל"רח(מרשות החירו� הלאומית , א"ממד, נציגי� משירותי הכבאות

בהערכת המצב סיכ� מפקד המרחב כי המשימה . מעיריית חיפה ומעספייא, )ג" רט�להל� (והגני� 
לפינוי יישובי� שיש , ל"בסיוע כוחות צה,  מהיר של בית הסוהר דמו� והיערכותהעיקרית היא פינוי

, יהיה כל הזמ� ע� נציגות קבועה"ק "מפקד מרחב חו$ הורה שהחפ. סכנה שהאש תתפשט לכיוונ�
דקות אחדות , על בסיס הנחייתו של מפקד המחוז, עוד קבע מפקד מרחב חו$. 49..."לעבות אותו

 . לבית הסוהר דמו�721ל כוחות הסיוע לנסוע מצומת אור� דר% כביש שע, לפני כ� ברשת הקשר

 הפעילה משטרת ישראל סדר כוחות מבצעי של � 2.12.10 �ביו� הראשו� לאירוע השרפה  .4
 שוטרי� 1,973בכלל ימי האירוע הפעילה המשטרה ;  ממחוז צפו�260מה� ,  שוטרי� וקציני�555

 . ממחוז צפו�1,500מה� , וקציני�

 

 

 מער� המבצעי של המשטרה לפיקוד ושליטה ה

  על אירועי

 המסד הנורמטיבי

 אחריות המשטרה לפיקוד ושליטה

1. È � Â Ó ‰  Ô Â Ò ‡ ·  ‰ ¯ Ë ˘ Ó ‰  ˙ Â È ¯ Á  החליטה הממשלה להטיל על 2007בשנת : ‡
מלחמה ומצבי , לרבות מצב מיוחד בעור$, שר הביטחו� את הטיפול הכולל בעור$ במצבי חירו�

ועל כ� עומדת , אול� החלטה זו לא לוותה בשינויי חקיקה. סונות טבעחירו� הנגרמי� בגי� א

__________________ 

הדיו� שבמסגרתו התקיי� הלי� הערכת . הערכת מצב זו לא נרשמה ביומ� המבצעי� של המשטרה  49
 .ותמליל שלו הועבר למשרד מבקר המדינה, ל ידי אנשי תקשורתהמצב צול� ע
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 ולפיה באירוע של אסו� המוני המשטרה אחראית � פקודת המשטרה �בעינה הוראת המחוקק 
 .לפיקוד ולשליטה

המשטרה הייתה אחראית , ע� זאת.  לא הוכרז כאסו� המוני�2.12.10אסו� השרפה בכרמל ב
 .יש בו כדי לפגוע בביטחו� הנפש והרכושלטיפול בו בהיותו אירוע ש

2. ‰ Ù ¯ ˘  Ú Â ¯ È ‡ ·  ‰ ¯ Ë ˘ Ó ‰  ˙ Â È ¯ Á טיפול משטרת ישראל באירוע "לפי נוהל : ‡
: למשטרה תפקיד מרכזי במסגרת הטיפול באירועי דלקה, ) נוהל טיפול בדלקה�להל� " (דליקה

 .לשלוט על כוחות עזר אחרי� ולפעול בתיאו� עמ�, עליה לשאת באחריות לזירת הדלקה

נוהל טיפול בדלקה קובע כי בעת שמתרחש אירוע דלקה תמסור המשטרה הודעה מידית לגורמי� 
תדרוש משירותי הכבאות דיווח שוט$ על היקפה של הדלקה ועל מידת הנזק שהיא ; הרלוונטיי�

עוד נקבע בנוהל כי . ובמידת הצור% תצא ע� כוחותיה לטיפול באירוע, גורמת או עלולה לגרו�
פינוי צירי� ; בידוד אזור האירוע: פול בדלקה נדרשת המשטרה לבצע מטלות אלהבמסגרת הטי

שמירה על הסדר באזור ; סיוע בפינוי אוכלוסייה; לגופי ההצלה והזרמת התנועה לצירי� חלופיי�
והעברת ; רישו� של נפגעי� ושל בתי החולי� שאליה� הועברו הנפגעי�; חקירת האירוע; האירוע

) �" קצי� אג�להל� (ובע הנוהל כי על פי שיקול דעתו של קצי� אג$ מבצעי� עוד ק. מידע לציבור
 .ק לטיפול באירוע הדלקה"המחוז יוק� חפ/מחוזי או מפקד המרחב/מרחבי

 

 

 מער� הפיקוד והשליטה במשטרה

משמעו הפעלת סמכות של מפקד כלפי בעלי תפקידי� או כלפי כוחות ) ש"פו(פיקוד ושליטה 
, מת� הנחיות: כגו�, של פעולות אופייניות, או בסיוע מטה,  ביצוע עצמאישהוכפפו לו באמצעות

ש נועדה ליצור הבנה טובה בי� המפקדי� "עבודת הפו. תיאו� פיקוח ובקרה, פקודות והוראות
על מנת להקי� מערכות משטרתיות , לבעלי התפקידי� הפועלי� במנגנו� הפיקוד והשליטה

א% בראש ובראשונה , ש"ש תלויה ג� במנגנוני הפו" הפואמנ� איכות. מתואמות היטב ויציבות
 .50היא תלויה ביכולות המפקד בכל דרג לקבל החלטות איכותיות ולהפעיל את מנהיגותו

ט " משל�לצור% מימוש אחריותה לפיקוד ושליטה על אירועי� הקימה המשטרה מרכזי שליטה 
לרבות , היערכותה לטיפול באירועי�בעניי� , בי� היתר, פקודות ונהלי�,  והכינה תורות�ק "וחפ

ובעניי� , ג� א� הוא לא מוכרז כאסו� המוני, אירוע המוגדר אסו� המוני ואירוע שרפה גדולה
.  השלימה המשטרה את כתיבת תורת הפיקוד והשליטה2011באוגוסט . הפעלת מרכזי השליטה

את הידע בתחו� לעומת זאת תורה מרכזת ; פקודות ונהלי� ה� מסמכי� מחייבי� של המשטרה
 .מסוי� והיא משמשת מדרי% מקצועי שעל פיו ראוי לנהוג

 

 מינוי מפקד לניהול אירוע ומיקומו

על המשטרה למנות קצי� שבאמצעותו תממש את אחריותה , על פי עקרונות הפיקוד והשליטה
רועי  בעקבות אי2007שהוקמה באוקטובר , בעניי� זה יצוי� כי ועדה. לפיקוד ולשליטה על אירועי�

__________________ 

 .2011אוגוסט , תורת הפיקוד והשליטה של משטרת ישראל  50
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, ובדקה את תפקודה של המשטרה באירועי� אלה)  הוועדה לבדיקת אירועי פקיעי��להל� (פקיעי� 
 .51תו% הגדרת גבולות אחריותו, עמדה על החשיבות שבמינוי פורמלי וגלוי של מפקד אירוע

דרגי הפיקוד משתני� במהל% האירוע בהתא� להתמשכותו של האירוע והגעת גורמי פיקוד 
יבצעו , ובהמש% מפקד תור� או מפקד התחנה, ב התגובה המידית מפקד כוח הסיורבשל. 52בכירי�

; פעולות מידיות לטיפול במוקדי הסכנה וירכזו את הפיקוד והשליטה על הכוחות שיגיעו בשלב זה
, בתיאו�, ע� סיו� הפעולות המידיות מתחיל שלב הטיפול הראשוני שמתמקד בביסוס הפעולות

 מפקד תחנת משטרה �בתו� שלב זה ייקבעו מעגלי הפעילות .  בשטחבשליטה ובארגו� הכוחות
וישמש כגור� המתא� את כלל ) מוקד האירוע(יפקד על כלל הכוחות הפועלי� במעגל הפנימי 

, שירותי הכבאות(כלל מפקדי הכוחות הפועלי� במוקד האירוע . הפעולות המתבצעות במעגל זה
הפיקוד והשליטה על . למפקד המשטרה,  פעולותיה�לצורכי תיאו�, יהיו כפופי�) ר"פקע, א"מד

וביכולתו להפעיל ִמפקדות משימתיות , כלל הכוחות הפועלי� באירוע ה� בידי מפקד המחוז
 .לקבלת אחריות משימתית לתחומי פעילות שיגדיר באירוע

בפקודות ובנהלי� שגיבשה המשטרה לא נקבע ,  בתורות�אשר למקו� שבו יימצא מפקד האירוע 
והדבר , ט"ק או במשל"או שמא בחפ,  במוקד האירוע�" חזית"מפקד אירוע נדרש להימצא בא� 

כדי שמפקד האירוע יוכל לשלוט היטב באירוע , בי� כ% ובי� כ%. נתו� לשיקול דעתו של המפקד
עליו להבטיח שמרכזי השליטה יופעלו באופ� תקי� ושיוזר� אליו מלוא , ולנהלו באופ� מושכל

ועדת ( ועדת חקירה ממלכתית 2003לעניי� זה התייחסה בשנת . 53ורמי המטההמידע הזמי� מג
מפקד מחוז אמור לקבל מידע עדכני ומפורט על המתרחש בתחומי "כי , בי� היתר, שקבעה, 54)אור

כדי שיוכל , זרימת מידע אליו נועדה לתת לו תמונה מפורטת של המתרחש במחוז... המחוז שלו
 פי תמונת המצב ולהעביר בהתא� לכ% הנחיות ופקודות לכוחות לקבל את ההחלטות הנכונות על

חייב לדרוש אותו ולהפעיל את האמצעי� הוא , א� מידע כזה אינו זור� אליו... הכפופי� לו
 ."העומדי� לרשותו כדי לוודא כי הוא אכ� מקבל את המידע הדרוש למילוי תפקידו בכל זמ� נתו�

דרש בצמוד למפקד בעת האירועי� היווה מחדל פיקודי ק נייד כנ"הוועדה קבעה שהיעדרו של חפ
 .55מחדל אשר מנע ממנו שליטה טובה יותר על כוחות המשטרה; ברור של מפקד המחוז דאז

 

 אמצעי פיקוד ושליטה

למשטרה תפקיד מרכזי בניהול אירועי� רחבי היק$ המתרחשי� במדינה בעתות , כפי שפורט לעיל
ט שיאפשר לה לשלוט במתרחש ולתא� "ליה להפעיל משללביצוע מטלות אלה ע. חירו� ושגרה

ק יועבר אליו תפקיד הפיקוד והשליטה שמילא "מיד לאחר שיוק� חפ. בי� הכוחות בשטח
, לרבות אירועי שרפה רחבי היק$, באירועי� גדולי�. ק"והוא ישמש עור$ וגיבוי לחפ, ט"המשל

יש להקי� , כלל גופי הביטחו� וההצלהשילוב ותיאו� בי� , המחייבי� פיקוד ושליטה בדרג המחוזי
 .קי�"צובר חפ

 :להל� תיאור אמצעי הפיקוד והשליטה שעל המשטרה להקי� ולהפעיל על פי נהליה .1

__________________ 

ניצב דוד �רב, ל המשטרה דאז"שמינה מפכ,  של הוועדה לבדיקת אירועי פקיעי�2007דוח מאוקטובר   51
 .כה�

 ".אסו� המוני" הפעלה משולבת לטיפול ב�תורת אב   52

 . הפיקוד והשליטה של משטרת ישראלתורת  53

ועדת החקירה הממלכתית לבירור ההתנגשויות בי� כוחות הביטחו� לבי� אזרחי! "די� וחשבו� של   54
 .2003ספטמבר , "2000ישראליי! באוקטובר 

 .ש!  55



  פיקוד ושליטה על אירועי� ומבצעי�
משטרת ישראל 

63 

)‡ ( ‰ Ë È Ï ˘  È Ê Î ¯ Ó :בדרג הארצי"המשטרה הקימה משל �קבועי �בדרג המחוזי וכ� , טי
ט מחוזי מאויש בכל "משל. רחבה" מוטת שליטה"וה� נועדו להקנות לה , ב"באג$ התנועה ובמג

 .ומנוהל בידי קצי� מאג$ המבצעי� של המחוז)  שעות ביממה24(ימות השנה 

 �ט נועד לשמש כלי עזר למפקד "המשל, 56לפי נוהל המשטרה בעניי� תפקידי מרכזי השליטה
תיאו� ובקרה בנושא הפעילות המבצעית של יחידות המחוז במישורי� , שליטה, לצורכי פיקוד

, למסור דיווח למפקדי�; מתפקידו להכי� תמונת מצב מבצעית. רה ובעת חירו�השוני� בעת שג
 לאחזר מידע �ליצור זיכרו� מבצעי ; לקבל מהמפקדי� הנחיות מבצעיות ולהעביר� לגורמי� בשטח

 .והקלטות במערכות הטכנולוגיות לצור% תחקירי� והפקת לקחי�

. יהול האירוע מהאזנה לרשתות הקשרוכ� מתעדכ� על נ, ט מקבל דיווחי� מהכוחות בשטח"המשל
 .ט המחוזי ישלוט במתרחש ויתא� בי� הכוחות ויפעל מול המפקד בזירה"המשל

חיבור : ובכלל זה, ט מצויד באמצעי� טכנולוגיי� ובעזרי שליטה לסיוע בהכנת תמונת מצב"המשל
לרשתות הקשר של יחידות המשטרה הפועלות במחוז ואמצעי� המאפשרי� קליטה וצפייה 

רשימות , נתוני� על דרכי חבירה, מפות, אמצעי� אלקטרוניי� למעקב אחר כוחות, בשידורי מסוק
משרדי ממשלה , קשר ורשימות מספרי הטלפו� של גורמי חירו� וביטחו� ושל רשויות מקומיות

 .57פקודות ונהלי� מבצעיי�, טי� אחרי�"ומשל

)· (  ˙ Â È Ó „ ˜  „ Â ˜ È Ù  ˙ Â È Ï Â Á)Ù Á"Ì È עניי� הפעלת לפי נוהל המשטרה ב: )˜
כדי לאפשר פיקוד ושליטה יעילי� על זירת אירוע רחב היק$ שבה פועלי� כוחות , 58קי�"חפ

יש להבי� את תמונת המצב ולתכנ� את הפעילות של כל אחד מהגופי� בתחו� , הצלה רבי�
ק שישמש בסיס לנציגי� של "לש� כ% יש להקי� סמו% לזירת אירוע כזה חפ. אחריותו ומיומנותו

 .הצלה ולמקבלי ההחלטות בשטחגופי ה

תיאו� ופיקוח על , שליטה, פיקוד: ק יטפל בנושאי� האלה"קי� קובע כי חפ"נוהל הפעלת חפ
קביעת מעגלי פיקוד ושליטה ; מכלול פעולותיה� של כוחות המשטרה וגופי הביטחו� וההצלה

ות בהקצאת קביעת סדרי עדיפוי; קביעת שטחי כינוס והיערכות לקליטת כוחות תגבור; בזירה
 .יצירת תמונת מצב מתמשכת וביצוע הערכות מצב עתיות; כוחות ואמצעי�

על סמ% החלטה שהתקבלה במהל% , ק יפעל ברכב נייד או במבנה הסמו% למקו� האירוע"החפ
. וייחודו ביכולת לניידו ולשנות את מקו� הפעלתו לפי ההתרחשויות בזירת האירוע, האירוע

בתצלומי אוויר ובערכה ניידת , במפות, ביומ� מבצעי�,  קשרק הנייד מצויד במכשירי"החפ
במקו� גבוה , בהתחשב באופי האירוע ובתנאי השטח, והוא יתפרס; לקליטת שידורי מסוק

אמורי� , ק"וכ� גרר ובו אוהל חפ, ק"רכב החפ. שיאפשר תקשורת יעילה ותצפית על שטח נרחב
 .להגיע יחד לאירוע רחב היק$

, 59קציני� וסמלי� מבצעיי�, ק ישתתפו נציגי משטרה ובה� מפקד האירוע"הנוהל קובע כי בחפ
ונציגי� של גורמי� ) רשות מקומית, ר"פקע, שירותי הכבאות, א"מד(נציגי� מגופי� אחרי� 
אשר נדרשי� להציג היבטי� מקצועיי� הנוגעי� לאירוע ולגבש המלצות , מקצועיי� על פי הצור%

__________________ 

 ".ייעוד ותפקידי מרכזי השליטה במשטרת ישראל"נוהל   56

 ".דיווח ושליטה באירועי! ומבצעי!"נוהל   57
 ". י"קי! במ"הפעלת חפ"נוהל   58

גורמי , גורמי התנהגות והסברה לאוכלוסייה, ש"אמ, �"את, ל"את, טכנולוגיה, מ"אח, !"גורמי אג  59
 ).על פי הצור$(מ "חבלה וגורמי ימ
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 הכוללת קצי� � 60מחוז/יחידת המבצעי� של המרחב. ק"החפלצור% קבלת החלטות על ידי מפקד 
 �) -" סמב�להל� (- וסמל מבצעי� "קמב, )מ" רעס�להל� (ראש ענ$ סיור ומבצעי� , �"אג

- אמור לרשו� ביומ� המבצעי� את הדיווחי� המתקבלי� "הסמב; ק"אחראית להפעלת החפ
וכ� להאזי� לרשת הקשר , מי�ק ואת ההנחיות של מפקד האירוע ולהפיצ� לגורמי� המתאי"בחפ

 .ולצפות בתצלומי� שמשדר המסוק מזירת האירוע

, המהווה ציר מרכזי בעבודת המטה המשטרתית, מרכזי) ל"חמ(ק אמור לכלול חדר מלחמה "החפ
ומופעלי� בו אמצעי קשר וטכנולוגיה המסייעי� למפקד בכל הקשור לפיקוד ושליטה על כלל 

 .ומשתתפי� בו קציני� ושוטרי� של יחידת המבצעי�, -"קמב �ל יש מפקד קבוע "לחמ. המערכת

רשויות , כאשר יש צפי להתרחשות אירוע אסו� המוני ונדרש שיתו$ פעולה מול גורמי ההצלה
קי� של כל הכוחות "קי� שבו ירוכזו החפ" המשטרה תקי� צובר חפ61משרדי ממשלה, מקומיות

 .הפועלי� באירוע

יטה עמדו כאמור בעבר ועדות ציבוריות ותחקירי משטרה על החשיבות שבהפעלת מרכזי של .2
 :פנימיי� כמפורט להל�

ק כאמצעי סיוע למפקד בניהול "לחשיבות הפעלתו של חפ, בי� היתר, ועדת אור התייחסה ) א(
ק אמור לפעול ליד המפקד "החפ"הוועדה קבעה כי . אירועי� ולאיושו בבעלי תפקידי� מתאימי�

ק הינו כלי הצמוד למפקד "החפ. ידע על המתרחש באירועי� השוני�ולהזי� אותו בזמ� אמת במ
 הוועדה ציינה כי מפקד מחוז הצפו� ."בשטח ומטרתו לסייע למפקד בפיקוד ובשליטה על הכוחות

מלא ומפורט ככל , של המשטרה דאז לא נת� דעתו במידה מספקת על הצור% לקבל מידע עדכני
עוד קבעה הוועדה כי מפקד המחוז . ז הנתו� לאחריותועל המתרחש במחו, הנית� בנסיבות העניי�

עקב כל אלה נפגעה יכולתו . כמתחייב מ� הנוהל המשטרתי, ק נייד בצמוד אליו"לא הפעיל חפ
 .לנהל את פעילות המשטרה באירועי� הרבי� שהתרחשו בתחומי המחוז

קית בלבד ולכ� ק הייתה חל"ג� הוועדה לבדיקת אירועי פקיעי� קבעה שתמונת המצב שגיבש החפ
 .הפיקוד והשליטה לקו בחסר בדרגי� השוני�

ליקויי� ולקחי� הנוגעי� לפיקוד ושליטה הועלו ג� בתחקירי� שביצעה המשטרה בעקבות  ) ב(
 :כדלקמ�, טיפולה בשרפות יער בעבר

בתחו� האחריות הטריטוריאלית של משטרת בית ,  פרצה שרפה בהרי ירושלי�1995ביולי  .1
� של מחוז ירושלי� תחקיר ובסיכומו "לאחר השרפה קיי� אג. למחוז ירושלי�הכפופה , שמש

יחד ע� זאת בשלב הראשו� לא ... אופ� קבלת ההחלטות והפיקוד היה תקי� "כי , בי� היתר, צוי�
ק האחוד בוצע "פריסת החפ"וכי , "… הוק� מרכז לתיאו� טוב בי� הכוחות לצור% עדכו� ודיווח

א% היה , "הערכות מצב ענייניות"ד צוי� כי אמנ� במהל% האירוע בוצעו עו. 62"לאחר שלב הייצוב
 .וכי ניהול יומני המבצעי� לקה בחסר; מקו� לקיי� הערכות מצב מורחבות

. י"בתחו� האחריות הטריטוריאלית של מחוז ש,  פרצה שרפה בפארק קנדה1998באוקטובר  .2
ק "כתקלה העובדה שחפ, בי� היתר, וינהי תחקיר ובסיכומו צ"בעקבות השרפה קיי� מפקד מחוז ש

 .מחוזי לא התייצב לאירוע

__________________ 

 כאשר מוק! �ק מרחבי ויחידת המבצעי! המחוזית " כאשר מוק! חפ�יחידת המבצעי! המרחבית   60
 .ק מחוזי"חפ

 ".י לרשות הכיבוי"פ בי� מ"תש"נוהל   61
2.7.95�מ) ועדת לפידות(דוח ועדת הבירור לחקירת הדליקה בהרי ירושלי!   62. 
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בי� אזור אוניברסיטת חיפה ובי� אזור גבעת ,  התחוללה שרפה גדולה בכרמל2005באפריל  .3
� מחוז "בעקבות השרפה קיי� קצי� אג. בתחו� האחריות הטריטוריאלית של מחוז צפו�, 63וולפסו�

רשת "וכי , ק אחוד מרגע קרות האירוע"כי יש להקי� חפ, תרבי� הי, צפו� תחקיר ובסיכומו ציי�
 ".מציל לא הופעלה

בתחו� , מזרחית למושבי� תירוש וגפ��דרומית,  פרצה שרפה בהרי ירושלי�2010ביוני  .4
 383השרפה חצתה את כביש . הכפו$ למחוז ירושלי�, האחריות הטריטוריאלית של מרחב ציו�

אחר השרפה קיי� מפקד מרחב ציו� של המשטרה תחקיר ל. ונעה לכיוו� מושב שדות מיכה
 .הוק� באיחור] אחוד[ק משות$ "שחפ, בי� היתר, ובסיכומו ציי�

בתחו� האחריות הטריטוריאלית של ,  פרצה שרפה בשמורת טבע נחל שניר2010בספטמבר  .5
, חקירלאחר השרפה קיי� מפקד תחנת קריית שמונה ת. הכפופה למחוז צפו�, תחנת קריית שמונה

 ".קביעת אחראי ופיקוד המשימה בצורה ברורה"את הצור% ב, בי� היתר, ובסיכומו ציי�

מנובמבר , "תגובת שרשרת"ליקויי� בתחו� הפיקוד והשליטה הועלו ג� בסיכו� תרגיל  ) ג(
שבו תרגל מחוז מרכז של המשטרה את מוכנותו של מחוז צפו� לתרחישי אירוע אסו� , 2009
 .שמעו� קור� כמפקד מחוז צפו�) בדימוס(תרגיל זה כיה� ניצב בעת שבוצע . המוני

; ק אחוד ולא היה גור� מתכלל"שלא הופעל חפ, בי� היתר, בסיכו� שהכינו בקרי התרגיל צוי�
ולא ביצעו הערכת מצב מסודרת , גורמי הפיקוד לא השתמשו במערכות מידע במהל% האירוע

משמע שנוצר קושי . ל"כנדרש בתו, כנה מראשעל פי רשימה מו, בשלבי� הראשוני� של התרגיל
חוסר , בגיבוש תמונת המצב המיועדת למפקד ונפגמה יעילותה של הערכת המצב בשל בזבוז זמ�

 צוי� כי הוא לא היה מעורב די הצור% �� המחוזי "אשר לתפקוד המרד. סדר ואיבוד נתוני�
 .בוכי הוא לא קיי� הערכות מצ, בפעילות� של גורמי הפיקוד בשטח

הלקחי� והמסקנות של סיכו� התרגיל היו שיש למנות נציגי� בכירי� בעלי יכולת קבלת החלטות 
יש לנצל ; קי� כבר בשלבי� הראשוני� של האירוע"ומכל הגורמי� המקצועיי� להפעלת צובר חפ

; קי�"עד להקמת צובר החפ, � המחוזי לטובת שליטה באירוע בשלב הראשוני"את יכולות המרד
ק מסודר תו% דיו� בכל הנקודות על פי "יק$ כזה יש לבצע הערכת מצב בישיבה בחפבאירוע בה

 .וכ� לקיי� הערכות מצב מקדימות בשילוב גורמי� מקצועיי�, רשימה מוכנה מראש

 

 

 פיקוח והכוונת התנועה בעת אירוע

אחד מתפקידיה החשובי� של המשטרה במסגרת ניהול אירוע הוא פיקוח על התנועה , כאמור
בעת שמתרחש אירוע חריג חשוב . ובמידת הצור% הכוונתה לצירי� חלופיי�, הסדרתה, כי�בדר

, מאוד להבטיח כי צירי התנועה יהיו זמיני� ויישמרו פתוחי� לתנועה של כוחות חילו- והצלה
כמו כ� על המשטרה לרכז מידע בנושא . ובכלל זה לפינוי של מי שצרי% לפנותו מאזורי סכנה

 .� הנחיות לגורמי� המטפלי� בכ% ולכלל האוכלוסייההתנועה לצור% מת

 

 

__________________ 

 .דרומית לקיבו) בית אור�, גבעת וולפסו� נמצאת בלב פארק הכרמל  63
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 אמצעי הקשר והדיווח

. אמי� ומידי, אמצעי הקשר נועדו להבטיח שליטה על הכוחות והעברת פקודות ומידע באופ� רצו$
המערכות המשמשות את המשטרה לשליטה על הכוחות ולהעברת פקודות ומידע באירוע נחלקות 

מכשירי ; מערכת פקס; מערכת תקשורת קווית;  למיניה�תמערכות סלולריו: לכמה סוגי�
בעת שגרה ". גל�רב"מערכת קשר רדיו אלחוטית המבוססת על רשת ; ) זימוניות�להל� "(ביפר"

ואילו באירוע חירו� על , גל בתדרי� שהוקצו לכל תחנה�פועלות תחנות המשטרה ברשת רב
 .תדר מיוחד למפקדי� באירועט לפתוח תדר מיוחד לכוחות הפועלי� באירוע וכ� "המשל

בינ� ,  יופעלו מערכות שיאפשרו תקשורת בינ� לבי� עצמ�64ר"טי� ובמטא"במשל, קי�"בחפ
במידת הצור% יופעלו מערכות היקפיות . ובינ� למסוקי המשטרה, למפקד האירוע במעגל הפנימי

 .קי�"פשל תקשורת בי� הנהלות הִמפקדות הראשיות של הארגוני� ובי� נציגיה� בצובר הח

א "למד, לשירותי הכבאות,  המשותפת לה�" מציל" רשת �המשטרה הקימה רשת אלחוטית נוספת 
ומשמשת לתקשורת בי� גופי החירו� ולהפעלה של מפקדי� בעת אירוע , ולמשרד להגנת הסביבה

 .65וקבעה נוהל להפעלתה של רשת זו, חירו�

 

 

  סדרי הפיקוד והשליטה�אירועי היו הראשו� לשרפה 

זאת על . רד מבקר המדינה בדק את סדרי הפיקוד והשליטה של המשטרה ביו� הראשו� לשרפהמש
בהתחשב בלקחי , על יסוד המלצות ועדות בדיקה שהוזכרו לעיל, יסוד פקודות המשטרה ונהליה

ולנוכח סיכו� תרגיל לבחינת היערכותו של מחוז צפו� , המשטרה מאופ� טיפולה בשרפות בעבר
קורת הוש� דגש על סוגיות של פיקוד ושליטה על הכוחות שפעלו באירוע בבי. לאסו� המוני

שיתו$ הגורמי� , סדרי איסו$ וניתוח של המידע, ובכלל זה סדרי הפעלת ִמפקדות, השרפה
והועלו מחדלי� וכשלי� הנוגעי� לניהול , הרלוונטיי� בעבודת המטה ותהליכי קבלת החלטות

י� על המסד הנורמטיבי שלפיו אמורה המשטרה לפעול  המתבסס�על פי ממצאי הבדיקה . האירוע
על ניתוח , מתוק$ אחריותה לשמירה על שלו� הציבור ועל ביטחונו ככלל ובאירוע השרפה בפרט

יומני מבצעי� ודיווחי (של השתלשלות האירועי� המושתת בעיקר על מידע שתועד בזמ� אמת 
 .66 הועלו מסקנות ותובנות�וכ� על ריאיונות ) הקשר

והכינה ) ל"תו(לש� מימוש אחריותה לניהול אירוע גיבשה המשטרה תורת לחימה , כאמור .1
  .המתייחסי� להיערכות ולפיקוד ושליטה על אירוע, פקודות ונהלי� מחייבי�

. תיאו� ובקרה, שליטה, מרכזי השליטה נועדו לשמש כלי עזר למפקדי המשטרה לצורכי פיקוד
תו% , ה ונהליה קובעי� את אופ� הפעלת� של מרכזי השליטהפקודות המשטר, כמתואר לעיל, ואכ�

בפקודות ; שיתו$ פעולה ע� גורמי� מקצועיי� שיש לה� נגיעה לאירוע וקבלת סיוע מה�
המשטרה ובנהליה הנוגעי� להפעלת מרכזי השליטה מוש� דגש על זרימת מידע ממכלול הגורמי� 

קיפה כדי לאפשר ביצוע הערכות מצב אל מרכזי השליטה תו% עיבוד וגיבוש של תמונת מצב מ
__________________ 

 .המטה הארצי של המשטרה  64
 ".י ע! גופי הצלה ורשויות"פ מ"שת"נוהל   65
 .23 ראו עמוד �! הראשו� פירוט לוח הזמני! לאירועי היו  66
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חשיבות מיוחדת נודעת להפעלת מרכזי . ועל בסיס� לקבל החלטות ולהפיצ� לכלל הגורמי�, עתיות
מוקדי המשתרע על שטח רחב שתמונת המצב בו �שליטה וריכוז כל המידע בה� באירוע רב

צא בזירת האירוע מער% פיקוד ושליטה מעי� זה אמור ג� לאפשר למפקד להימ. משתנה במהירות
 היות שמער% סדור של פיקוד ושליטה מוסר לו עדכוני� � ג� א� היא רחוקה מאתר הפיקוד �

 .שוטפי�

על החשיבות שבהפעלת מרכזי שליטה עמדו בעבר ועדות ציבוריות ותחקירי משטרה  .2
 :פנימיי� כמפורט להל�

להפעיל מרכזי שליטה , במסגרת אחריותו לניהול האירוע, על חובתו של מפקד האירוע ) א(
. 67ק עמדו כבר בעבר ועדות שונות"ועל חשיבותו של החפ, וליזו� קבלת תמונת מצב נאותה

, ל המתרחש במחוזענועדה לתת לו תמונה מפורטת  המפקד זרימת המידע אלהוועדות הדגישו כי 
 כדי שיוכל לקבל את ההחלטות הנכונות על פי תמונת המצב ולהעביר בהתא� לכ% הנחיות

 .ופקודות לכוחות הכפופי� לו

בעקבות אירועי שרפה ובתרגיל לבדיקת מוכנות , כאמור, בתחקירי� משטרתיי� שבוצעו ) ב(
בכל הקשור לפיקוד , לעתי� חוזרי� ונשני�, מחוז הצפו� לאירוע אסו� המוני הועלו ליקויי�

וע הערכות מצב ביצ�אי, קי�"הקמת צובר חפ�אי, ק מחוזי"הפעלת חפ�אי: ושליטה על אירועי�
המשמשת לקישור בי� " מציל"הפעלת רשת �� המחוזי ואי"תפקוד לקוי של המרד, מסודרות

חלק מליקויי� אלה נגעו למחוז צפו� של המשטרה ולמעשה חזרו ונשנו בעת . כוחות ההצלה
 .כפי שיפורט בדוח ביקורת זה, השרפה בכרמל

 

 

 קביעת מפקד האירוע

וראש ; ל"צ אהובה תומר ז"תנ, ח חיפה"ובכלל� מת,  ומפקדי�לאזור השרפה יצאו כוחות משטרה
- "קמב, צ רוני עטיה"תנ, מפקד מרחב חו$; 68ל"צ איציק מלינה ז"סנ, משרד התנועה בתחנת חיפה

צ "תנ, � המחוזי"ניצב שמעו� קור� וקצי� האג, מפקד מחוז צפו�; 69ק עמית פולק"רפ, המרחב
ה� נעו בשטח בהתא� להתרחשות האירועי� ולפי ). זי� מחו" קצי� אג�להל� (ל " ז70ליאור בוקר

בקיבו- בית אור� ובקרבת , 721לאורכו של כביש ,  סמו% לבית הסוהר דמו��התפשטות האש 
 .גבעת וולפסו�

 פורטו מועדי העברת האחריות לניהול האירוע בי� בעלי התפקידי� במשטרה 71בתחקיר המשטרה
; ייתה בידי קצי� מיחידת הסיור של תחנת חיפה האחריות ה� 11:13�12:00בשעות : כדלקמ�
ובשעה ;  בידי מפקד מרחב חו$� 12:40�13:45בשעות ; ח חיפה" בידי מת� 12:00�12:40בשעות 

 . הועברה האחריות לידי מפקד מחוז צפו�13:45

הוועדה לבדיקת אירועי פקיעי� עמדה על החשיבות שבמינוי פורמלי וגלוי של מפקד , כאמור
 . הגדרת גבולות אחריותותו%, אירוע

__________________ 

 .ועדת אור וכ� הוועדה לבדיקת אירועי פקיעי�  67

 .צ"ל הועלה לאחר מותו לדרגת סנ"ק איציק מלינה ז"רפ  68
 .! של מרחב חו( בחופשה"ביו! השרפה שהה קצי� האג  69

 .צ"ל הועלה לאחר מותו לדרגת תנ"מ ליאור בוקר ז"נצ  70

 ".צפו� מחוז �סיכו! אירוע שריפה בכרמל "  71
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Ï˘Ó· ÂÙ˙˙˘‰˘ ÌÈ„˜ÙÓ ·¯˜·"È‡ ‰¯¯˘ Ë- ‰¯Ë˘Ó‰ „˜ÙÓ Ï˘ Â˙Â‰Ê ÔÈÈ�ÚÏ ˙Â‡„Â
ÚÂ¯È‡‰ ÏÂ‰È�Ï ‰�ÂÓ˘ÙÁ‰ ¯·Âˆ ˙Ó˜‰ „ÚÂÓ „Ú "ÌÈ˜ , ‰Ú˘·18:25Í¯Ú· . 

 

 

 הפעלת מרכזי שליטה

מחייב , שבמסגרתו פועלי� כוחות הצלה רבי�, לפי נוהלי המשטרה אירוע כמו השרפה בכרמל
תיאו� המענה המשולב ע� כלל גופי הביטחו� וההצלה ותכנו� הפעילות של כל , הכנת תמונת מצב

 .ומנותואחד מהגופי� בתחו� אחריותו ומי

היא . ולפיה מתקבלות החלטות, תמונת מצב היא מכלול הנתוני� הידועי� בנקודת זמ� מוגדרת
ובפרו- שרפה היא אמורה להתבסס על , אמורה להתבסס על דיווחי� שוטפי� ממוקד האירוע

על בסיס תמונת המצב על . הערכת מצב של שירותי הכבאות ושל גורמי� רלוונטיי� אחרי�
היא תהלי% של ניתוח גורמי� המשפיעי� על מילוי משימה  הערכת מצב שהמפקדי� לקיי�

מוגדרת שתכליתו לקבוע מהי הדר% הטובה ביותר למילוי המשימה לנוכח המטרה ובמסגרת 
 .האילוצי�

 שה� כלי �ק "ט וחפ" משל�את מרכזי השליטה  לש� ביצוע משימות אלה על המפקד להפעיל
ובקרה על , שליטה, � ניהול אירוע בכל הקשור לפיקודהעזר העיקריי� העומדי� לרשותו לש

מרכזי השליטה מסייעי� ג� . הפעילות המבצעית ולתיאו� בי� הגופי� השותפי� לטיפול באירוע
לרבות אירועי , באירועי� גדולי�. למפקד לקבל הנחיות מבצעיות ולהעביר� לגורמי� בשטח

 .קי�"צובר חפ, כאמור, יש להקי�, שרפה רחבי היק$

 

 ט מחוז צפו
"הפעלת משל

, ט המחוז דיווחי� על פרו- השרפה ועל התפשטותה"בשעות הראשונות של האירוע קיבל משל
ט המחוז ריכז דיווחי� ונתוני� על הגעת כוחות לשטח ועל סדר "משל; לרבות מהמסוק המשטרתי

 הנחיות העביר; העביר הודעות על הפעלת פקודה לתגבור כוחות מיחידות בתו% המחוז; הכוחות
רש� ביומ� המבצעי� דיווחי מפקדי� על נסיעות מבצעיות וכ� דיווחי� על ; של מפקד מחוז צפו�

 .72פינוי יישובי� ועל פינוי בית הסוהר דמו� והקצה ערוצי קשר

__________________ 

 .ט צפו�"מתו$ סקירת דיווחי משל  72
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˙‡Ê ÌÚ ,Ï˘Ó Ï˘ Â„Â˜Ù˙· ÌÈÈÂ˜ÈÏ Â‡ˆÓ�"ÊÂÁÓ‰ Ë : ˙¯ÈÊ ÏÚ ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙ ˘·È‚ ‡Ï ‡Â‰
 „Â˜ÈÙ‰ ÈÓ¯Â‚Ï ¯È·Ú‰ ‡ÏÂ ÚÂ¯È‡‰ Í¯ÂˆÏ ÌÈ˘È·Î· ‰ÚÈÒ�‰ ˙ÂÁÈË· ‡˘Â�· ·ˆÓ ÈÎÂ˙ÈÁ

˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ .Ï˘Ó" È�ÂÂÈÎÂ ˘‡‰ È�ÂÎÈÒ ÏÚ ˙ÂÈÊÁ˙ ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘Ó ˘¯„ ‡Ï ÊÂÁÓ‰ Ë
 ‡ÏÂ È�ÂÈÁ Ú„ÈÓ· ¯·Â„Ó˘ Û‡ Ì‰ÈÏÚ ¯ÈÂÂ‡‰ ‚ÊÓ ˙ÚÙ˘‰ ÏÚÂ ‰· ‰ËÈÏ˘‰Â ‰˙ÂË˘Ù˙‰

È˙¯Ë˘Ó‰ ˜ÂÒÓ‰ ¯„È˘˘ ˙Â�ÂÓ˙‰ ¯Á‡ ·˜Ú .Ï˘Ó‰" ÏÎ Ï·˜˙‰˘ ‡„ÈÂ ‡Ï Ë Ú„ÈÓ‰
ÈË�ÂÂÏ¯‰ ,‡˘Â�· ¯Â¯È· ‰˘Ú ‡Ï ‡Â‰ ÌÈ¯˙ÂÒ ÌÈÁÂÂÈ„ ÂÏ·˜˙‰˘Î . Â„ˆÓ ÊÂÁÓ‰ „˜ÙÓ

Ï˘Ó‰Ó ˘¯„ ‡Ï"Ë ,ÙÁ‰ ˙Ó˜‰Ï „Ú"˜ , È„ÎÏ ¯˘˜‰ ˙˘¯· Â¯„Â˘˘ ÌÈÁÂÂÈ„‰ ˙‡ „·ÚÏ
˙ÂÈÚˆ·Ó ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜Ï ÏÎÂÈ ‰ÈÙ ÏÚ˘ ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙. 

Ï˘Ó"ÚÂ�˙‰ È¯Èˆ ·ˆÓ ÏÚ ˙Â·Â˘˙ ˙˙Ï Ú„È ‡ÏÂ Ú„ÈÓ ÊÎÈ¯ ‡Ï ÊÂÁÓ‰ Ë¯ÂÊ‡· ‰73 ; ‡Ï
 ˙ÂÈÁ�‰Ï ˘‡ Ï˘· ÌÈ¯Â‚Ò ‰ÚÂ�˙ È¯Èˆ È·‚Ï ¯˘˜‰ ˙˘¯· ¯·ÚÂ‰˘ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ Ì‚¯˙

ÁË˘· ÌÈÏÚÂÙ‰ ˙ÂÁÂÎÏ ˙ÂÚ„Â‰ÏÂ ; ÛÂÁ ·Á¯Ó „˜ÙÓ ÌÈÈ˜˘ ·ˆÓ‰ ˙Î¯Ú‰Ó ÌÂÎÈÒ‰
 ‰Ú˘·12:40 , ˙Â¯Ê‚Ï ÌÈ„˜ÙÓ ÈÂ�ÈÓ ÏÚÂ ˙Â¯Ê‚Ï ‰¯ÈÊ‰ ˙˜ÂÏÁ ÏÚ ÌÈË¯Ù ˙Â·¯Ï

ÌÈ·Â˘ÈÈ ÈÂ�ÈÙÏ Ú‚Â�· ˙ÂËÏÁ‰Â ,Â‰ ‡ÏÏ˘ÓÏ ¯·Ú"ÊÂÁÓ‰ Ë ;Ï˘Ó·" ÂÏ·˜˙‰ ÊÂÁÓ‰ Ë
‰ÙÈÁ ˙ËÈÒ¯·È�Â‡ ÈÂ�ÈÙ ÏÚÂ ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È· Ï˘ ÂÈÂ�ÈÙ ·ˆÓ ÏÚ ÌÈ¯˙ÂÒ ÌÈÁÂÂÈ„ , Í‡

˘Á¯˙Ó· ˙ÂÁÂÎ‰Â ÌÈ„˜ÙÓ‰ ˙‡ ÔÎ„Ú ‡ÏÂ Â¯Â˘‡Ï ·ˆÓ‰ ˙‡ ¯¯È· ‡Ï ‡Â‰. 

, 74רו�ח זיכ" מת�דיווחי� מבעלי תפקידי� , במועדי� שוני�, ברשת הקשר המשטרתית הועברו, כ�
לבית הסוהר דמו� ועל , 721 על סיכוני האש לכביש 76 ומהמסוק המשטרתי75מפקד המחוז

ט לא שקלל מידע זה לצור� גיבוש "א� המשל. הסיכוני� משאיפת העש� שבסביבות בית הסוהר
תמונת מצב על הסיכו� לצירי התנועה ולבית הסוהר דמו� על מנת שמפקדי האירוע יוכלו לבחו� 

 .ולה אפשריות ואת סדר העדיפות בפעולותיה�על פיה דרכי פע

__________________ 

 ".מידע ושליטה על צירי תנועה"בעניי� זה ראו להל� בפרק על   73
כרגע כל העש� ... הראות פה ממש אפסית "שנמצא בכלא כי , ח זיכרו�" דיווח מת14:42בשעה   74

 ...".סביבנו מחכי� האוטובוסי� יגיעו 
 חסו� 721ה דיווח בקשר למפקד מרחב חו" שכביש  מפקד מחוז צפו� של המשטר14:15בשעה   75

 דיווח מפקד מחוז צפו� בקשר כי שירותי הכבאות 14:49בשעה . לתנועת כלי רכב בשל אש על הכביש
הורה לפנות את האסירי� מבית הסוהר דמו� לצומת אור� , השתלטו על האש והכביש פתוח לתנועה

 הכוחות שנועדו לסייע בפינוי האסירי� להגיע והורה למפקד מרחב חו" להנחות את, 721דר% כביש 
 .לבית הסוהר דמו� בכביש זה מצומת אור�

הכלא כרגע , מבחינת הכלא ג� מבחינת עש� ע� הרוח" דיווח המסוק המשטרתי כי 15:04בשעה   76
 ...".מתנקה מעש� 



 כשלי� ומסקנות,  מחדלי�
 2010 דצמבר 
השרפה בכרמל 
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 Â¯ÒÓ ‡Ï ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ ‰Ù¯˘Ï ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂÈ·˘ ÌÂ˘Ó ˙Â·È˘Á ‰�˘Ó ‰Ê ÔÈÈ�ÚÏ
˘‡‰ ˙ÂË˘Ù˙‰ ˙Ó‚Ó ‡˘Â�· ÈÙˆ ‰¯Ë˘ÓÏ , ˙‡ ËÂÏ˜Ï ÌÈÚˆÓ‡ Ì‰Ï ÂÈ‰ ‡Ï Û‡Â

˜ÂÒÓ‰ È¯Â„È˘ .ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ Ì�Ó‡ ,ÁË˘· ÌÈ„˜ÙÓ È˘‚ÙÓ· ¯˜ÈÚ· , ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· Â�ÈÈˆ
È˙Â¯È˘Ó ˙ÂÈ„ÈÓ‰ ˙Â�ÎÒ‰ ˙Â‡ˆÓ� ÔÎÈ‰ ‰¯Ë˘Ó‰ È„˜ÙÓ È�ÙÏ ˙Â‡·Î‰ - È„˜ÂÓ ÔÎÈ‰ 

˘‡‰ ,˙Â�ÙÏ ÌÈ·Â˘ÈÈ ÂÏÈ‡ ÂˆÈÏÓ‰ ,‰ÚÂ�˙Ï ÌÈ�ÎÂÒÓ ‰ÊÈ‡Â ÚÂÒ�Ï ÌÈ˘È·Î ‰ÊÈ‡· , Í‡
˘‡‰ ˙ÂË˘Ù˙‰ ˙Â¯È‰Ó ÏÚ ÌÈ�Â˙� Â¯ÒÓ ‡Ï Ì‰ , ÌÈÙ˜˘�‰ ÌÈ�ÂÎÈÒ‰ ÏÚÂ ‰˙ÓˆÚ ÏÚ

¯ˆ˜‰ ÁÂÂËÏ ¯·ÚÓ ‰ÚÂ�˙ È¯ÈˆÏÂ ÌÈ·Â˘ÈÈÏ .‚„ÂÈ ÂÁÂÂÈ„ ‡Ï ‰¯Ë˘Ó‰ È„˜ÙÓ ÈÎ ˘
 ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ Ï˘ ˙ÂˆÏÓ‰‰ ÏÚ ˙È˙¯Ë˘Ó‰ ¯˘˜‰ ˙˘¯ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰ËÈÏ˘‰ ÈÊÎ¯ÓÏ

Ì‰· ‰ÚÈÒ�Ó Ú�ÓÈ‰Ï ÈÂ‡¯˘ ‰Ï‡Â ÚÂÒ�Ï ÚˆÂÓ Ì‰·˘ ÌÈ˘È·ÎÏ Ú‚Â�·77 .ÍÎÈÙÏ , ‰È‰ ‡Ï
·ˆÓ ˙�ÂÓ˙ ˘Â·È‚ Í¯ÂˆÏ È�ÂÈÁ Ú„ÈÓ ‰ËÈÏ˘‰ ÈÊÎ¯Ó È„È· , ˙ÂÁÂÎ ˙Ú‚‰Ï ˙ÂÙÂÏÁ ˙�ÈÁ·

Â ıÂÏÈÁ‰ÁË˘· ÂÏÚÙ˘ ˙ÂÁÂÎÏ ˙ÂÈÁ�‰ Ô˙ÓÂ ÌÈ¯ÈÒ‡‰Â ÌÈ·˘Â˙‰ ÈÂ�ÈÙÏÂ ‰Ïˆ‰‰. 

 

 ק מחוז צפו	"הפעלת חפ

1. Ù Á  ˙ Ó ˜ ‰"· ˆ Ó  ˙ � Â Ó ˙  ˘ Â · È ‚ Â  Ô Â Ù ˆ  Ê Â Á Ó  לרשות מחוז צפו� של :˜ 
במפות ובחיבור , המצויד באמצעי קשר, )ק המחוז" חפ�להל� (ק תקני "המשטרה עומד רכב חפ

 .רות מהמסוק המשטרתילערכה המאפשרת קליטת תמונות המשוד

� של מחוז צפו� פנה למרחב העמקי� "קצי� אג; ק המחוז במוס�"ביו� פרו$ השרפה היה רכב חפ
מצוידי� , לזירת האירוע בכלי רכב משטרתיי� נפרדי� בד בבד יצאו. ק חלופי"לספק רכב חפ
, המחוז$ "קמב, � המחוזי" קצי� האג�ארבעה בעלי תפקידי� ממטה מחוז צפו� , במכשירי קשר

על פי עדותו . ק לא תקני"שנסע ע� רכב חפ, $ המחוז"וסמב) ל"את(קצי� אג& תכנו� ולוגיסטיקה 
לא הייתה , "סיטרוא� ברלינגו"מסוג , ק הלא תקני"העבודה ברכב החפ, $ המחוז"של סמב

� המחוזי הגיע "קצי� האג. וקליטת התמונות מהמסוק התאפשרה בו לסירוגי� בלבד, "אפקטיבית"
 א� 672בעלי התפקידי� האחרי� נסעו לזירת האירוע בכביש ; 13:40 לזירת האירוע בשעה סמו�

, � המחוזי לחבור אליו ולהגיע דר� צומת אור�"בשל עומס התנועה בו התבקשו על ידי קצי� האג
, ק הלא תקני"ע� רכב החפ,  בער� חברו שלושת בעלי התפקידי� הללו15:00בשעה . 721בכביש 

 ודר� הגישה לקיבו$ בית אור� 721 מטר דרומית לצומת הכבישי� �200כ, מחוזי� ה"לקצי� האג
 .15:40ק החלופי ממרחב העמקי� הגיע לצומת אור� בשעה "רכב החפ).  צומת בית אור��להל� (

 Â¯·Á ÔÂÙˆ ÊÂÁÓÓ ‰ËÓ‰ È�Èˆ˜ ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÂˆ ÛÒ‡˘ Ú„ÈÓ‰ÓÂ ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰Ó
‚‡‰ ÔÈˆ˜Ï" ‰Ú˘Ï ÍÂÓÒ ˜¯ Ì15:00, ˙È·Ó ÌÈ¯ÈÒ‡‰ ÈÂ�ÈÙ Ï˘ ˙Â�Â˘‡¯‰ ˙ÂÚ˘· ÈÎÂ 

 ÒÂ·ÂËÂ‡ ÔÂÒ‡ ˘Á¯˙‰˘ ˙Ú·Â Ì˙Â�ÙÏ ËÏÁÂ‰˘ ÌÈ·Â˘È‰Ó ÌÈ·˘Â˙‰Â ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰
ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ „˜ÙÓÏ Â¯·Á ‡Ï ÔÈÈ„Ú Ì‰ ÌÈ¯ÚÂˆ‰ ,ÚÂ¯È‡‰ ÏÂ‰È�· ÂÏ ÂÚÈÈÒ ‡ÏÂ. 

ÙÁ‰ ÏÂ‰È�Ï ¯˘‡" ˜-·ÓÒ " ÌÈÁÂÂÈ„‰ ˙‡ Ì˘¯ ‡ÏÂ ÌÈÚˆ·Ó ÔÓÂÈ Ï‰È� ‡Ï ÊÂÁÓ‰ ı
·˜˙‰˘ÚÂ¯È‡‰ „˜ÙÓ Ï˘ ˙ÂÈÁ�‰‰ ˙‡Â ÂÏ , ÚÈÈÒ ‡ÏÂ ÌÈÓÈ‡˙Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚Ï ÌˆÈÙ‰ ‡Ï

·ˆÓ ˙�ÂÓ˙ ˘Â·È‚· . ˙˘¯Ï Â�ÈÊ‡‰˘ ÊÂÁÓ‰ Ï˘ ÌÈÚˆ·Ó‰ ˙„ÈÁÈÓ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ· Ì‚
·ˆÓ ˙�ÂÓ˙ Â˘·È‚ ‡Ï Ì‰Ï˘ ·Î¯‰ ÈÏÎ· ¯˘˜‰. 

__________________ 

 'תנועה בעניי� ההמלצות וההתראות שמסרו שירותי הכבאות למפקדי המשטרה על הסכנות לצירי   77
 .להל�, "מידע ושליטה על צירי התנועה"ראו פירוט בתת הפרק 
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Û˜È‰ ·Á¯ ÚÂ¯È‡ ÏÏÎÏ ÏÓ¯Î· ‰Ù¯˘‰ Ï˘ ‰¯È‰Ó‰ ‰˙ÂÁ˙Ù˙‰ ˙Â¯ÓÏ , ÊÂÁÓ „˜ÙÓ
‰ ‡Ï ÔÂÙˆ‰ÙÁ ¯·Âˆ ÌÈ˜‰Ï ‰¯Â" ‰Ù¯˘‰ ÚÂ¯È‡ Ï˘ ˙Â�Â˘‡¯‰ ˙ÂÚ˘· ÌÈ˜) Ì‚ ¯ÂÓ‡ÎÂ

Ï˘ÓÏ ‰¯Â‰ ‡Ï"ÙÁ‰ Ï˘ Â˙ÏÚÙ‰Ï „Ú ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙ ˘·‚Ï ÊÂÁÓ‰ Ë"ÈÊÂÁÓ‰ ˜( ;ÙÁ" ˜
 ‰Ú˘· ˜¯ Ì˜Â‰ ÈÊÂÁÓ18:20ÙÁ ¯·ÂˆÂ Í¯Ú· " ‰Ú˘· ˜¯ Ì˜Â‰ ÌÈ˜18:25 Í¯Ú· 

‰ÙÈÁ ˙ËÈÒ¯·È�Â‡· . ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂÈ‰ Ï˘ ·¯Ú‰ ˙ÂÚ˘· ˜¯ ÈÎ ÔÈÂˆÈ‰Ù¯˘Ï , ¯Á‡Ï
‰ˆ Ï˘ Â˙ÂÙ¯Ëˆ‰"ÙÁ‰ ¯·ÂˆÏ Ï"ÌÈ˜ , ¯ÂˆÈÏ ÏÂÎÈ ‡·ˆ‰ ÈÎ ‰¯Ë˘Ó‰ È„˜ÙÓÏ ¯¯·˙‰

ÏÊÓ ÈÓÂÏÈˆ ˙ÂÚˆÓ‡· ˘‡‰ Ï˘ ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙"˙ÂÈÓ¯˙ ˙ÂÙÓ ˙ÒÙ„‰Â Ë. 

ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ „˜ÙÓ ˙Â˘¯Ï˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ ,ÚÂ¯È‡‰ „˜ÙÓÎ , ‰ËÈÏ˘Â „Â˜ÈÙ ÈÚˆÓ‡ Â„ÓÚ ‡Ï
 ÌÈÈ�ÂÈÁ-Ï˘Ó "ÙÁÂ Ë" ˜-Ó Ï·˜Ï ÂÏ Â¯˘Ù‡È˘ ÚÂ¯È‡‰ ÏÂ‰È�Ï ˙È�Î„Ú ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙ Ì‰ .

ÙÁ ¯„ÚÈ‰˘ ÔÈÂˆ ‰¯Ë˘Ó‰ ¯È˜Á˙· Ì‚" ˙Â¯È‰Ó· Ô‚¯‡˙‰Ï ˙ÂÁÂÎ‰ ÏÚ ‰˘˜‰ ÈÊÂÁÓ ˜
ÚÂ¯È‡‰ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï .¯·Ú· ÈÎ ¯ÎÊÂÈ , ÌÈÈ˙¯Ë˘Ó‰ ÌÈ¯È˜Á˙·Â ‰¯È˜Á ˙Â„ÚÂ ˙ÂÁÂ„·

ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÂÏÚÂ‰ ÌÈÓ„Â˜ ‰Ù¯˘ ÈÚÂ¯È‡ ˙Â·˜Ú· Â˘Ú�˘ ,ÔÂÙˆ‰ ÊÂÁÓ· ÂÚ¯È‡ Ì˜ÏÁ˘ ,
Î·ÂÈ‡ ‰Ê ÏÏ-ÙÁ ˙Ó˜‰"Ï˘Ó‰ Ï˘ ÈÂ˜Ï „Â˜Ù˙Â „ÂÁ‡ ÈÊÂÁÓ ˜"ÈÊÂÁÓ‰ Ë. 

2. Ê Â Á Ó ‰  ‚ ¯ „ ·  · ˆ Ó  ˙ Â Î ¯ Ú ‰  Ú Â ˆ È · : ÌÈ¯ÚÂˆ‰ ÒÂ·ÂËÂ‡ ÔÂÒ‡Ï „Ú
 ‰Ú˘·15:40 ,ÊÂÁÓ‰ ‰ËÓ È�Èˆ˜Â ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ „˜ÙÓ ÁË˘· ÂÚ� ,Â·Î¯· „Á‡ ÏÎ , ÍÂ˙

˘Á¯˙Ó‰ ÏÚ ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈ„˜ÙÓÏ ÌÈÁÂÂ„Ó Ì‰˘ ; ˙‡ ÏË� ÊÂÁÓ‰ „˜ÙÓ˘ „ÚÂÓ‰Ó
Á‡‰ÚÂ¯È‡‰ ÏÂ‰È�Ï ˙ÂÈ¯ , ‰Ú˘·13:45 ,ÌÈ¯ÚÂˆ‰ ÒÂ·ÂËÂ‡ ÔÂÒ‡ ˘Á¯˙‰˘ „ÚÂ , „˜ÙÓ

 ÌÈ¯Â„Ò ÌÈ�ÂÎ„Ú Ï·˜Ï ˙�Ó ÏÚ ÂÏ˘ ‰ËÓ‰ È�Èˆ˜ ˙‡ Ò�ÈÎ ‡Ï ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ- È‚Èˆ�ÓÂ Ì‰Ó 
ÚÂ¯È‡· ÂÙ˙˙˘‰˘ ¯ÊÚ‰ ˙ÂÁÂÎ ,Ì‰Ï˘Ó ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙ ˘·‚Ï ,·ˆÓ ˙Î¯Ú‰ Úˆ·Ï , Ï·˜Ï

ÁË˘· ˙ÂÁÂÎÏ ÔˆÈÙ‰ÏÂ ÍÎÏ Ì‡˙‰· ˙ÂËÏÁ‰ .‡ ‰Ú˘· Ì�Ó15:30 ÊÂÁÓ „˜ÙÓ ‰Á�‰ 
 ÌÈÈ˜Ï È„Î Ô¯Â‡ ˙È· ˙ÓÂˆ „ÈÏ Ò�Î˙‰Ï ˘È˘ ¯˘˜‰ ˙˘¯· ÔÂÙˆ" ·ˆÓ ˙Î¯Ú‰

˙ÓˆÓÂˆÓ" , ˙Â�Â˘ ˙Â·ÈÒ Ï˘· Í‡-ÌÈ„˜ÙÓ ÏÂˆÈÙ  , È„ˆ È�˘Ï ˘‡‰ Ï˘ ‰˙ÂË˘Ù˙‰
 ˘È·Î721¯·ÚÓ ‰Ú�Ó ‡È‰˘ ÔÙÂ‡·  , ÒÂ·ÂËÂ‡‰ ÔÂÒ‡ ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ- ‡Ï ·ˆÓ‰ ˙Î¯Ú‰ 

ÏÚÂÙÏ ‰‡ˆÈ. 

לרבות ע� ,  קיי� מפקד המחוז כמה התייעצויות ע� מפקדי� בשטח14:10�15:25ת בי� השעו
מפקד מחוז צפו� של , ס וסגנו"נציב שב, � משירותי כבאות חיפה"קצי� אג, נציב כבאות והצלה

ט המועצה האזורית "קב, ב צפו�"מפקד מג, ח זיכרו�"מת, ס"$ מחוז צפו� של שב"קמב, ס"שב
בהתייעצות ע� נציב כבאות והצלה , 14:10בשעה : כוני� וחוות דעתוקיבל מה� עד, חו& הכרמל

נמסר למפקד המחוז שלדעת� יש לפנות את האסירי� לכיוו� , ומפקדי� משירותי הכבאות
� של שירותי "בהתייעצות ע� קצי� אג, 15:00סמו� לפני השעה ; )672בציר (אוניברסיטת חיפה 

ות את האסירי� לכיוו� צומת דמו� ולהשאיר סגור הלה מסר לו כי לדעתו יש לפנ, 78כבאות חיפה
 דיווח מפקד שירותי הכבאות חיפה 14:30בשעה .  מצומת אור� עד לצומת בית אור�721את כביש 

 721כי כביש , שהיו מכונסי� ברחבה על יד בית הסוהר דמו�, ס"למפקדי המשטרה ולמפקדי שב
וכי כוחות משירותי , רסיטת חיפה פנוי מכיוו� בית הסוהר דמו� לצומת דמו� ולאוניב�מזרחה 

מכיוו� בית הסוהר דמו� מערבה לכיוו� , 721לגבי קטע מכביש . הכבאות מגני� על הציר מפני האש
אי� בידיו תמונת מצב באשר "הודיע מפקד שירותי כבאות חיפה כי , צומת בית אור� וצומת אור�

 מהכלא 721בטח את הקטע של ציר לסיכוני האש על הציר וכי כוחות הכיבוי מרכזי� מאמ$ לא
 ".לכיוו� האוניברסיטה כציר מילוט לכוחות החירו�] מזרחה[

__________________ 

 בער% הורה מפקד שירותי הכבאות חיפה לצוותי הכיבוי שעבדו בצומת בית אור� לא 15:00בשעה   78
 .לכיוו� צומת אור�, מערבה, לאפשר לא" רכב לרדת למטה
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˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘Ó ÌÈ„˜ÙÓ Ï˘ Ì‰È˙ÂˆÏÓ‰ Û‡ ÏÚ , ÏÚ ÊÂÁÓ‰ „˜ÙÓÏ ÁÂÂ„˘ ˙Â¯ÓÏÂ
 ˘È·ÎÏ ‰�ÎÒ‰ ˙Â¯·‚˙‰721 ·Ï˘ ÌÂ˘· ‰¯Â‰ ‡Ï ‡Â‰ ˘È·ÎÏ ˘‡‰ ˙ÂË˘Ù˙‰ ·˜Ú 
 ˘È·ÎÏ ‰ÒÈ�Î‰ ˙‡ ÚÂ�ÓÏ721Ô¯Â‡ ˙ÓÂˆÓ  ˘È·Î· ÚÂÒ�Ï ÚÂÈÒ‰ ˙ÂÁÂÎ ˙‡ ˙Â�Ù‰ÏÂ 672. 

 ˙ÂˆÏÓ‰‰ ÏÚ ˙È˙¯Ë˘Ó‰ ¯˘˜‰ ˙˘¯ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰ËÈÏ˘‰ ÈÊÎ¯ÓÏ ÁÂÂÈ„ ‡Ï ÊÂÁÓ‰ „˜ÙÓ
 ‰ÚÈÒ�Ó Ú�ÓÈ‰Ï ÈÂ‡¯˘ ‰Ï‡Â ÚÂÒ�Ï ÚˆÂÓ Ì‰·˘ ÌÈ˘È·ÎÏ Ú‚Â�· ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ Ï˘

Ì‰·. 

 

 ק מרחב חו�"הפעלת חפ

1. Ù Á  ˙ Ó ˜ ‰"È · Á ¯ Ó . ק מרחבי בצומת דמו�"פ מפקד מרחב חו& הורה להקי� ח:˜ 
המצויד באמצעי קשר ובחיבור לערכה , )ק מרחבי" חפ�להל� (ק תקני של מרחב חו& "רכב חפ

 לצומת דמו� �ק " ללא אוהל חפ�הגיע , המאפשרת קליטת תמונות המשודרות מהמסוק המשטרתי
ק "בסמו� לחפ .$ המרחב היה אחראי בתוק& תפקידו להפעלתו"קמב. 12:40סמו� לאחר השעה 

 .קי� משלה�"חפ) א"שירותי הכבאות ומד(המרחבי מיקמו גופי ההצלה 

2. Ù Á ‰  ˘ Â È ‡"È · Á ¯ Ó ‰ $ מרחב חו& לבדו " פעל סמב15:00 עד סמו� לשעה :˜ 
$ המרחב האזי� "קמב; $ מתחנת חיפה" הצטר& אליו סמב15:00לאחר השעה ; ק"מתו� רכב החפ

ק המרחבי במרבית הזמ� " פעל בחפמפקד מרחב חו&. ק"בסמו� לרכב החפ, א& הוא לרשת הקשר
 ברכב של מפקד שירותי כבאות 721לאורכו של כביש , 15:20סמו� לשעה , למעט בזמ� שסייר

, לרבות נציגי� מיחידות מבצעי�, ק המרחבי נכחו נציגי� של יחידות מטה מהמרחב"בחפ. חיפה
 .מיחידות תכנו� לוגיסטי ומיחידות תנועה

 ÔÈÈ�Ú· ‰¯Ë˘Ó‰ Ï‰Â�Ï „Â‚È�·ÙÁ ˙ÏÚÙ‰"ÌÈ˜ , ÌÈ‚Èˆ� Â· ÂÁÎ� ‡ÏÂ ÂÈÏ‡ Â�ÓÂÊ ‡Ï
 ÚÂ¯È‡Ï ÌÈÈË�ÂÂÏ¯‰ ıÂÁ ÈÓ¯Â‚Ó-·˘Ó " ˜¯‡Ù· ˙ÂÏ·Â‚‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ú·¯‡ÓÂ Ò

ÏÓ¯Î‰ ,Ô‰ÈÓÂÁ˙Ï ‰Ë˘Ù˙‰ ‰Ù¯˘‰˘ ,Ì‰È˙·Ó Â�ÂÙ Ô‰È·˘Â˙Ó ˜ÏÁ ¯˘‡Â79. 

È‡-·˘ ‚Èˆ� Ï˘ Â˙ÂÙ˙˙˘‰"ÙÁ· Ò"Ì¯‚ È·Á¯Ó‰ ˜ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,˙ÂÁÂÎ ÏÚ Ú„ÈÓ˘ ÍÎÏ 
ÔÂ˘Á� ˙„ÈÁÈÓ80·˘ Ï˘ " ˘È·Î Í¯„ ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È·Ï ÌÎ¯„ Â˘Ú˘ Ò672 ‰Ú˘Ó 14:15 ,

 ˘È·Î· ˘‡ ·˜Ú721 ,‰¯Ë˘Ó‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ¯·ÚÂ‰ ‡Ï. 

ÙÁ· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È‚Èˆ� Ï˘ Ì¯„ÚÈ‰" ˙Â˘˜· ˙¯·Ú‰· È˘Â˜Ï Ì¯‚ È·Á¯Ó‰ ˜
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ‰ÏÚÙ‰‰ ÈÊÎ¯ÓÓ81Ï ÙÁ" ˜È·Á¯Ó‰ ‰Ù¯˘‰ ˙Ú· .ÔÎ ÂÓÎ ,

Á�‰‰ÙÁ‰ Ô˙�˘ ˙ÂÈ"˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ‰ÏÚÙ‰‰ ÈÊÎ¯ÓÏ ¯Â„Ò ÔÙÂ‡· ÂÚÈ‚‰ ‡Ï ˜ ,
 ÂÚÈ‚‰ ¯˘‡ÎÂ-ÁË˘· ·ˆÓ‰ ˙‡ ÂÓ‡˙ ‡ÏÂ ˙Â¯Â¯· ÂÈ‰ ‡Ï Ô‰  , ÌÚ ¯˘˜‰ Ì‚Ù� ÍÎ Ï˘·Â

˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰82. 

__________________ 

 .עצה המקומית עספייאהמועצה האזורית חו" הכרמל והמו, עיריות חיפה וטירת הכרמל  79

 .התערבות ואבטחה, יחידה המופקדת על ליווי אסירי�  80

מרכז ההפעלה של הרשות המקומית הוא המקו� שבו פועל מטה החירו� של הרשות וממנו היא   81
 .מנהלת את ענייניה בעתות חירו�

בעת השרפה היערכות� של הרשויות המקומיות לשרפות ותפקוד� " ראו פירוט בפרק 'בעניי� זה   82
 .454' עמ, "בכרמל
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3. Ì È Ú ˆ · Ó ‰  Ô Ó Â È ·  Ì Â ˘ È $ מרחב חו& עסק ברישו� הודעות ביומ� "סמב: ¯
אול� מאחר . בלת הודעות ובהעברת� לגורמי� הרלוונטיי�בק, בהאזנה לרשת הקשר, המבצעי�

ק המרחבי לא עלה בידו לרשו� ולהפי$ את כל המידע " הוא פעל לבדו בחפ15:00שעד השעה 
שדווח ברשת הקשר או שהועבר בדיווחי� טלפוניי� וממילא נבצר ממנו לבצע בעת ובעונה אחת 

 .צלומי� ששידר המסוק המשטרתיובכלל זה צפייה בת, ק"פעולות אחרות המוטלות על חפ

¯˙ÂÈ· È˜ÏÁ ‰È‰ ÌÈÚˆ·Ó‰ È�ÓÂÈ· ÌÂ˘È¯‰ ;Ï˘ÓÏ , ‰Ú˘·14:50˘ Ì˘¯� " ˙È· ˘È·Î
‰ËÓÏ Ô¯Â‡ "‰ÚÂ�˙Ï Á˙Ù� ,‰Ê ˘È·Î Ï˘ Â˙¯È‚Ò „ÚÂÓ ÏÚ Ì„Â˜ ÌÂ˘È¯ ‡ˆÓ� ‡Ï ÌÏÂ‡ .

 ˜ÏÁ ÏÚ ÁÂÂÈ„ ÂÏÏÎ ‡Ï ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È· È¯ÈÒ‡ Ï˘ ÈÂ�ÈÙ‰ È··Ò ‡˘Â�· ÌÈÓÂ˘È¯‰ Ì‚
‰ È··ÒÓ ÈÂ�ÈÙ- ÈÂ�ÈÙÏ ÚÂÈÒÏ ıÂÁ�‰ ˙ÂÁÂÎ‰ Û˜È‰ ÏÚ ‰¯È˘È ‰ÚÙ˘‰ Ì‰Ï ˘È˘ ÌÈ�Â˙� 

¯‰ÂÒ‰ ˙È· ; ˙ÂÁÙ ‡Ï ·Â˘Á-ÙÁ‰ " ÌÈÈÊÎ¯Ó ÌÈÚÂ¯È‡ ÌÈÚˆ·Ó‰ ÔÓÂÈ· „ÚÈ˙ ‡Ï ˜
 ‰Ú˘· ÛÂÁ ·Á¯Ó „˜ÙÓ ÌÈÈ˜˘ ·ˆÓ‰ ˙Î¯Ú‰ ÌÂÎÈÒ ÂÓÎ ¯˘˜‰ ˙˘¯· ÂÁÂÂ„˘15:05 

Í¯Ú·. 

4. · ˆ Ó  ˙ � Â Ó ˙  ˘ Â · È ‚ :ÙÁ"ÙÂ‡· ·˜Ú ‡Ï ·Á¯Ó‰ ˜ È¯Â„È˘ ¯Á‡ ÛËÂ˘ Ô
˜ÂÒÓ‰ ,¯„È˘˘ ˙Â�ÂÓ˙‰ ˙‡ Á˙È� ‡Ï ,˘‡‰ ˙ÂÓ„˜˙‰ ÏÚ ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙ ˘·È‚ ‡ÏÂ , ÏÚ

 ˘È·Î· ‰�ÎÒ‰Â ÏÏÎ· ÌÈ˘È·Î· ‰ÚÈÒ�‰ ˙ÂÁÈË·721Ë¯Ù· . 

5. · Á ¯ Ó ‰  ‚ ¯ „ ·  · ˆ Ó  ˙ Â Î ¯ Ú ‰  Ú Â ˆ È  עד �ביו� הראשו� לשרפה , כאמור: ·
כות מצב בצומת דמו� בשיתו&  קיי� מפקד מרחב חו& שתי הער�למועד אסו� אוטובוס הצוערי� 

 .83 בער��15:05 ו12:40בשעות , גורמי ההצלה

ונציגי� משירותי כבאות , ח חיפה" השתתפו מת12:40בהערכת המצב שקיי� בשעה  ) א(
בהערכת מצב זו סקר נציג שירותי כבאות חיפה את מצב . ל"ג ומקק"מרט, ר"מפקע, א"ממד, חיפה

פקד מרחב חו& החליט לפנות את קיבו$ בית אור� ואת בית מ .מוקדי האש וציי� שאי� שליטה בה�
לצור� ביצוע . 84כמו כ� החליט שלא לפנות את אוניברסיטת חיפה. הסוהר דמו� ולחסו� כבישי�

ובהתא� לכ� קבע את , משימות אלה קבע מפקד מרחב חו& חלוקת תפקידי� בי� מפקדי המשטרה
ואול� א& שבהערכת המצב הוחלט .  הסיועהמקו� שבו יפעל שטח הכינוס שישמש לריכוז כוחות

כמו כ� לא השתתפו בה נציגי� מארבע . ס"לא השתתפו בה נציגי� משב, על פינוי בית הסוהר דמו�
ואשר חלק , שהשרפה התפשטה לתחומיה�, הרשויות המקומיות הגובלות בפארק הכרמל

 .85מתושביה� יפונו בהמש� מבתיה�

משירותי , א" השתתפו נציגי� ממד15:05ו& בשעה בהערכת המצב שקיי� מפקד מרחב ח ) ב(
ג� בהערכת . מעיריית חיפה ומהמועצה המקומית עספייא, ל"מרח, ר"מפקע, ג"מרט, הכבאות

 .ס ונציגי� מכל הרשויות המקומיות הרלוונטיות"מצב זו לא השתתפו נציגי� משב

א אוניברסיטה נפתח הציר עספיי "�$ המרחב על מצב הכבישי� באזור "בהערכת המצב דיווח קמב
מבחינתנו בשליטה שבודדנו אותו זה , ]721[כרגע הציר החסו� , ]לכלי רכב אזרחיי�[לתנועה 

כדי שנוכל לפנות את הכלא כרגע ריכוז המאמ$ הוא , דמו�] לבית הסוהר[הציר של בית אור� 

__________________ 

בחניו� אוניברסיטת , לאחר אסו� אוטובוס הצוערי�, 19:00הערכת מצב נוספת התקיימה בשעה   83
 .חיפה

, ביו� הראשו� לאירוע השרפה קיבלו קיבו( בית אור� ואוניברסיטת חיפה החלטות הקשורות בפינוי  84
 .שלא בתיאו� ע� המשטרה וא" שלא לפי עמדתה

 .המועצה האזורית חו" הכרמל והמועצה המקומית עספייא, חיפה וטירת הכרמלעיריות   85
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ושאי� נציג שירותי הכבאות דיווח על מוקדי האש וציי� שנשקפת סכנה בכל המקומות ". בכלא
בסיכו� הערכת המצב קבע מפקד מרחב חו& שהמשימה העיקרית היא פינוי בית . שליטה באש

עוד ". לעבות אותו, ק יהיה כל הזמ� ע� נציגות קבועה"החפ"הסוהר דמו� במהירות המרבית וש
, ברשת הקשר, דקות אחדות לפני כ�, על בסיס הנחייתו של מפקד המחוז, קבע מפקד מרחב חו&

 . לבית הסוהר דמו�721הסיוע לנסוע מצומת אור� דר� כביש שעל כוחות 

שהיו , המידע שמסר נציג שירותי הכבאות בהערכות המצב היה נקודתי על הסכנות המידיות
אול� נציג שירותי הכבאות לא עדכ� , נכונות לדקות שלפני מועד הערכת המצב ובסמו� למועד זה

מהירות : כגו�,  והגורמי� המשפיעי� על כ�את מפקד מרחב חו& בניתוח מגמות התפשטות האש
הנוכחי מצב התמקדו במצב הת והערכיוצא אפוא ש. 86וכיוו� הרוח והמבנה הטופוגרפי של האזור

כדי לתרו� למפקד האירוע תרומה ממשית על סיכוני האש מעבר  ששרר באותה עת ולא היה בה�
 .לטווח המידי או הקצר

 ברשת הקשר מהמסוק המשטרתי על 15:20ל בשעה לאחר הערכת המצב ולאחר הדיווח שהתקב
ר ודובר מחוז צפו� "מפקד המחוז של פקע, חברו מפקד מרחב חו&, אש המתקרבת לגבעת וולפסו�

למפקד שירותי הכבאות חיפה וסיירו ברכב השטח שלו , הנמצאי� בצומת דמו�, של המשטרה
 . על מנת לוודא שהמעבר בו אפשרי721בנסיעה מערבה בכביש 

בסמו� לצומת , על נוסעיו, חל& רכבו של מפקד שירותי כבאות חיפה, 87במשוער, 15:27ה בשע
צ " ועל פני תנ88לכיוו� מערב)  ודר� הגישה לקיבו$ בית אור�721צומת הכבישי� (בית אור� 

בסמו� לצומת בית . ל"צ תומר ז"ל ששהו ברכבה של תנ"צ איציק מלינה ז"ל וסנ"אהובה תומר ז
הבחינו באש בגבעות , נוסעי הרכב ובה� מפקד מרחב חו&,  קצרה מערבהלאחר נסיעה, אור�

הוא קיבל הוראה ממפקד , לדברי מפקד מרחב חו&, באותה עת. שבדרו� מזרח מעבר לכביש
מפקד שירותי כבאות חיפה . המחוז להגיע בנסיעה מזרחה לצומת בית אור� לש� הערכת מצב

, 15:2989בשעה , חה בדרכ� לכיוו� צומת בית אור�ובנסיעה מזר, סובב את רכבו ושב על עקבותיו
בעת שחלפו ...". במעי� אמבטיית אש ממש נסיעה בתו� האש"ה� נתקלו באש ועש� ניכר ונסעו 

ל "צ אהובה תומר ז"תנ) מערבה(ראה מפקד מרחב חו& רכב שנסע מולו ושבו נסעו , באש ובעש�
תו� כדי נסיעה ניסה מפקד . ל"וקר זצ ליאור ב"ל ואחריה� רכבו של תנ"צ איציק מלינה ז"וסנ

. לא היה מענה לקריאתו, בשל בעיות בקשר באזור, א� לדבריו, המרחב לקרוא לה� ברשת הקשר
לאחר , לא עלה בידי מפקד מרחב חו&, כמו כ� ככל הנראה בשל קשיי הקליטה והדיווח בקשר

מ וע� "� המרדולא ע, 90ח חיפה"$ המרחבי וע� מת"ליצור קשר ע� הקמב, שכבר נתקל באש
 .מפקד המחוז האחראי לניהול האירוע

 

__________________ 

 ".היערכות מער% הכבאות וההצלה לאירועי חירו� ופעילותו ביו� פרו( השרפה"בעניי� זה ראו בפרק   86

לוח הזמני� של האירועי� המתוארי� בדוח הביקורת מבוסס על מקורות שוני� שלעתי� אינ�   87
ולכ� ייתכ� שחלק מהזמני� הנקובי� בדוח אינ� מדויקי� ובפועל ה� התרחשו , מסונכרני� ביניה�

 .דקות אחדות לפני המועד המתואר בדוח או דקות אחדות אחריו
 .על פי צילו� הכולל ציו� שעת הצילו�  88
 . כפי שאופס בידי הצל�'על פי צילו� הכולל ציו� שעת הצילו�   89
ח חיפה נשמעה בקשר מודיעה על שרפה עצומה "מת 15:40:51 ועד שעה 15:34:15משעה   90

וקראה להפנות למקו� הימצאותה סיוע דחו" של , על כ% שכמה מכוניות לכודות] בשוויצריה הקטנה[
( א% הוא לא " נרשמה קריאת מפקד מרחב חו" ברשת הקשר לקמב15:35:04בשעה ; מטוסי כיבוי

 פנה 15:37:41בשעה ;  א% לא נענהח חיפה" קרא מפקד מרחב חו" למת15:37:21בשעה ; נענה
ח חיפה נשמעה " מת15:39:29בשעה ; ( להתקשר אליו"מ וביקש להודיע לקמב"מפקד המרחב למרד
 . מפקד מרחב חו" דווח על ירידת כוחות למקו� האירוע15:39:45ובשעה , ברשת קוראת לעזרה
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 ˙˘¯„�‰ ‰ËÓ‰ ˙„Â·ÚÓ ÌÈ¯ÎÈ� ÌÈ˜ÏÁ ÂÚˆÈ· ‡Ï ‰ËÈÏ˘‰ ÈÊÎ¯Ó˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰Ó
‰¯Ë˘Ó‰ ÈÏ‰Â� ÈÙÏ ÚÂ¯È‡· ÏÂÙÈËÏ Ì‰Ó ‰ÙÂˆÓ‰Â : ˙ÂÁÂÎ‰Ó Ú„ÈÓ Â·‡˘ ‡Ï Ì‰

ÁË˘· ,Ï·˜Â ·ˆÓ ˙ÂÎ¯Ú‰ ÚÂˆÈ· Í¯ÂˆÏ ˙È�Î„ÚÂ ‰ÓÏ˘ ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙ Â˘·È‚ ‡Ï ˙ÂËÏÁ‰ ˙
‰ÚÂ�˙‰ È¯Èˆ Ï˘ Ì·ˆÓ ÏÚÂ ‰Ù¯˘‰ ·ˆÓ ÏÚ ÌÈ„˜ÙÓ‰ Ï˘ , ÌÈÚˆÓ‡‰Â ˙ÂÁÂÎ‰ ¯„Ò ÏÚ

‰ÚÂ�˙‰ È¯Èˆ ·ˆÓ ÏÚÂ ÚÂ¯È‡· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ; ˜ÂÒÓ‰ ¯„È˘˘ ˙Â�ÂÓ˙· ˘ÂÓÈ˘ Â˘Ú ‡Ï
ÂÊ ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙ ˙�Î‰ Ì˘Ï È˙¯Ë˘Ó‰ ;·˘ È‚Èˆ�" ÂÁÎ� ‡Ï ˙ÂÈË�ÂÂÏ¯ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯Â Ò

ÙÁ·"È·Á¯Ó‰ ˜ .ÓÏ Â¯È·Ú‰ ‡Ï Ì‰È�Î„Ú Ú„ÈÓ ÁË˘· ÌÈ„˜Ù , ÏÚ ÔÓÈ‰ÓÂ ¯Â„Ò
˘Á¯˙Ó‰ , ·Â˘Á Ú„ÈÓÂ ˘‡‰ ˙ÂË˘Ù˙‰ ÏÚÂ ÚÂÈÒ‰ ˙ÂÁÂÎ ÏÏÎ ˙ÚÂ�˙ ÏÚ ‰Ê ÏÏÎ·Â

ÌÈ„˜ÙÓ ÔÈ· ˙ÂÁÈ˘· ¯˘˜‰ ˙˘¯· ¯·ÚÂ‰ ¯·Î˘ , Ï˘ ‰ÁÈ˙ÙÂ ‰¯È‚Ò ÏÚ Ú„ÈÓ ‰Ê ÏÏÎ·Â
‰ÚÂ�˙ È¯Èˆ ,ÙÁ‰ È„È· ÏÙÂË ‡Ï"Ï˘Ó‰ Â‡ ˜"Ë. 

¯È‡ Ï˘ ˙Â�Â˘‡¯‰ ÂÈ˙ÂÚ˘·˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ ‰Ú˘ „ÚÂ ‰Ù¯˘‰ ÚÂ18:25 - ¯·Âˆ ˙Ó˜‰ „ÚÂÓ 
ÙÁ‰" ÌÈ˜- ‰Ù¯˘‰ È„˜ÂÓ ÏÚ Ú„ÈÓ ˙Ï·˜Ï ‰¯Ë˘Ó‰ È„˜ÙÓ ˙Â˘¯Ï Â„ÓÚ˘ ÌÈÚˆÓ‡‰ 

 ˙Â�ÂÓ˙Â ÌÈÁÂÂÈ„Â ÁË˘· ÂÚ�˘ ÌÈ„˜ÙÓ Ï˘ ˙È˘È‡ ˙ÂÓ˘¯˙‰ ¯˜ÈÚ· ÂÈ‰ ‰È˙ÂÓ‚Ó ÏÚÂ
È˙¯Ë˘Ó‰ ˜ÂÒÓ‰Ó Â¯·ÚÂ‰˘91 . Ú„ÈÓ ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘Ó Â˘¯„ ‡Ï ‰ËÈÏ˘‰ ÈÊÎ¯Ó ÌÏÂ‡

Á˙Â‰˙ÂË˘Ù˙‰ È�ÂÂÈÎÂ ˘‡‰ È�ÂÎÈÒ ÏÚ ˙ÂÈÊ , ˙Â¯Â˜Ó‰Ó ÚÈ‚‰˘ Ú„ÈÓ‰ ÏÏÎ ˙‡ ÂÁ˙È� ‡Ï
ÌÈ�Â˘‰ .¯˘˜‰ ˙˘¯· ÌÈ„˜ÙÓ‰ ÈÁÂÂÈ„ ¯Á‡ Â·˜Ú ‡Ï ‰ËÈÏ˘‰ ÈÊÎ¯Ó , ¯˘Ù‡Ï È„Î

˙È·ËÈÓ ‰¯Âˆ· ÚÂ¯È‡‰ ˙‡ Ï‰�Ï ÌÈ„˜ÙÓÏ. 

ÊÂÁÓ‰ ‚¯„· ÚÂ¯È‡Ï ‰Á˙Ù˙‰ ‰Ù¯˘‰ , ÁË˘· Ú�Â ÚÂ¯È‡‰ ¯ÂÊ‡Ï ÚÒ� ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ „˜ÙÓÂ
‰· ÈÊÎ¯Ó ˙‡ ‰Á�‰˘ ‡Ï· ÁË˘· ˘‡‰ ˙ÂÁ˙Ù˙‰ ÈÙÏÂ ÌÈÚÂ¯È‡‰ ˙Â˘Á¯˙‰Ï Ì‡˙

 ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙ ÌÈ¯Á‡‰ „Â˜ÈÙ‰ È‚¯„ ¯Â·ÚÂ Â¯Â·Ú ˘·‚ÏÂ ÊÎ¯Ï ‰ËÓ‰ È�Èˆ˜ ˙‡Â ‰ËÈÏ˘‰
˙È�Î„Ú .˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ï ˙Â‡� ÒÈÒ· ÂÈ„È· ‰È‰ ‡Ï ÍÎ Ï˘· , Ú‚Â�· ˙ÂËÏÁ‰ ‰Ê ÏÏÎ·Â

ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È·Ï ‰˘È‚‰ ÈÎ¯„ Ï˘ ˙Â�ÈÓÊ‰ ˙ÂÙÂÏÁÏÂ�ÓÓ ÌÈ¯ÈÒ‡‰ ÈÂ�ÈÙÂ  , ·˘Á˙‰·
Ô‰· ‰ÚÂ�˙‰ ÈÒÓÂÚ·Â ˘‡‰ È�ÂÎÈÒ·. 

 ˙ÂÚ˘‰ ÔÈ·14:10-15:25 ÁË˘· ÌÈ„˜ÙÓ ÌÚ ˙ÂÈÂˆÚÈÈ˙‰ ‰ÓÎ ÊÂÁÓ‰ „˜ÙÓ ÌÈÈ˜ - 
˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘Ó ,·˘Ó"Ò , ‰¯Ë˘Ó‰Ó-˙Ú„ ˙ÂÂÁÂ ÌÈ�ÂÎ„Ú Ì‰Ó Ï·È˜Â  , „˜ÙÓ Í‡

 Ï·˜Ï ˙�Ó ÏÚ ÂÏ˘ ‰ËÓ‰ È�Èˆ˜ ˙‡ Ò�ÈÎ ‡Ï ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ-Â Ì‰Ó  ¯ÊÚ‰ ˙ÂÁÂÎ È‚Èˆ�Ó
 ÚÂ¯È‡· ÂÙ˙˙˘‰˘-ÌÈ¯Â„Ò ÌÈ�ÂÎ„Ú  ,Ì‰Ï˘Ó ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙ ˘·‚Ï ,·ˆÓ ˙Î¯Ú‰ Úˆ·Ï ,

ÁË˘· ˙ÂÁÂÎÏ ÔˆÈÙ‰ÏÂ ÍÎÏ Ì‡˙‰· ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜Ï .ÙÁ ¯·Âˆ ÌÈ˜‰Ï ‰¯Â‰ ‡Ï ÔÎ"ÌÈ˜ ,
‰Ù˜È‰Â ‰Ù¯˘‰ ˙¯ÓÂÁÓ ·ÈÈÁ˙ÓÎ. 

 ¯·„ ÛÂÒ-„·Â ‰¯È˜Á ˙Â„ÚÂ ¯·Ú· ÂÏÚ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÏÎÓ  ¯·„· ‰˜È
 Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰ ‰ÓÂÈ· ‰¯Ë˘Ó‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÂ‰È�· Ì‚ Â�˘�Â Â¯ÊÁ ‰ËÈÏ˘Â „Â˜ÈÙ Ï˘ ÌÈÏ˘Î

ÏÓ¯Î· ‰Ù¯˘‰. 

 

__________________ 

נוצר , בשל תנאי האש והעש�בשל איכות� הלא טובה של התמונות ששידר המסוק ו, יצוי� כי לעתי�  91
 .קושי ביכולת הפענוח של התמונות ששידר המסוק
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אי� "ציינה המשטרה כי , 2012 ומפברואר 2011מאוקטובר , בתשובותיה למשרד מבקר המדינה
סטיות מהנהלי� התבקשו ... חולק על החשיבות שבגיבוש נהלי� ובעמידה בה� בעת הצור�

ועלו בקנה אחד ע� הצרכי� שעמדו נגד עיני , ציאות המיוחדת ששררה בשעות הראשונותבמ
אירוע השרפה בכרמל שונה מאירועי� אחרי� שנבחנו בידי ועדות קודמות בתחו� ... המפקדי�

בכ� שאי� המדובר באירוע מתוכנ� אליו נית� להיער� מראש אלא באירוע מתפר! , המחוז הצפוני
באירוע שכזה בו גופי הצלה שוני� עובדי� באותו תא "וד ציינה המשטרה שע". וקיצו� בעוצמתו

על מנת ליצור סנכרו� מלא ומהיר והעברת , שטח קט� וקיימת סמיכות ונוכחות מפקדי� אחד לשני
נראה כי דווקא העברת מידע מהמשטרה ליתר הגופי� דר� , מידע הדדית בי� הגופי� המטפלי�

". חות יעילה מקשר ישיר ובלתי אמצעי שיצרו המפקדי� בשטחפ, ק יכולה להיות מסרבלת"החפ
הרי שבאירוע זה מרכזי השליטה , על א" הנסיבות הקיצוניות"המשטרה הוסיפה בתשובתה כי 

וכלי� אחרי� יצרו תמונת מצב ששיקפה ככל שנית� בנסיבות האירוע והזמ� את מה שהיה ידוע 
של אירוע [באירוע קיצו� ומתפר! מסוג זה  "בהמש� ציינה המשטרה כי". לכוחות ההצלה השוני�

' לנוכחות קציני� בו מהשלב הראשוני וכד, ק"לא נית� להיער� מראש למיקומו של חפ] השרפה
 ".היות וכוחות וקציני� מוזעקי� למקו� ונדרש זמ� להגעה והערכות

יכולות ק מרחב חו" אשר לו "פיקוד האירוע הסתמ� בתחילת האירוע על חפ"המשטרה הוסיפה כי 
, ק מחוזי לא מוצב מיד"חפ... ט המחוזי"ק זה גובה על ידי המשל"חפ; ק מחוזי"דומות לחפ

זימו� , ובשעות האירוע הראשונות עוסק המחוז בהזעקת כוחות וגורמי פיקוד למקו� האירוע
בהמש� ציינה כי האסו� הכבד ...". כוחות מתחנות ומרחבי� וכוחות ארציי�, כוחות תגבור, מסוק

ק " את המחוז הצפוני ע� מות� של קציני המשטרה הבכירי� גר� לעיכוב טבעי בבניית חפשפקד
 .מחוזי

אשר לסוגיית התיעוד הלקוי מסרה המשטרה כי בשל הצור� בסנכרו� מהיר ובקבלת תמונה 
: אשר לגיבוש תמונת האש מסרה. עדכנית לש� הצלת חיי אד� סביר שהלי� התיעוד נפגע

באירועי דלקה ואחריות מקצועיות זו חונה ' תמונת האש'אית על גיבוש משטרת ישראל אינה אחר"
ואי� אחריותה הכוללת באה במקו� אחריות� המקצועית של יתר ... אצל מער� הכיבוי וההצלה

 ...".הגופי� המעורבי� בטיפול

 „ÁÂÈÓ· Â�ÎÂ‰ ÏÈÚÏ Â¯‡Â˙˘ ˙Â„Â˜Ù‰Â ÌÈÏ‰�‰ ÈÎ ‰¯Ë˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‚È¯Á ÚÂ¯È‡Ï,ÏÓ¯Î· ‰Ù¯˘‰ ˙Ó‚Â„Î  , ÔÂÈÒÈ�‰ ˙‡Â ˙È„Â˜ÈÙ‰ ‰�Â·˙‰ ˙‡ ÌÈ‡Ë·ÓÂ

‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ¯·ˆ�‰ Ú„È‰Â . ˙„Â·Ú ÏÚ ˙˙˘ÂÈ ÚÂ¯È‡ Ï˘ ÂÏÂ‰È�˘ ÌÈ·ÈÈÁÓ ‰Ï‡ ÏÎ
‰ËÓ ,˙È˙Î¯ÚÓ ‰ÈÈ‡¯ ¯˘Ù‡Ï ˙�Ó ÏÚ , Í¯ÂˆÏ Ú„ÈÓ ÂÊÎ¯È˘ ‰ËÈÏ˘ ÈÊÎ¯Ó ˙ÂÚˆÓ‡·

È‡‰ ˙¯ÈÊ·˘ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÌÚ ·ˆÓ ˙ÂÎ¯Ú‰ ÚÂˆÈ·Â ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙ ˘Â·È‚ÚÂ¯ . „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ
 „Â˜ÈÙÏ Ú‚Â�‰ ÏÎ· ‰Ê ˙¯Â˜È· ÁÂ„· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰Ó ˜ÏÁ˘ ‰¯Ë˘ÓÏ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó

‰ËÈÏ˘ ÈÊÎ¯Ó ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÂÙ¯˘ ÔÂ‚Î ÌÈÚÂ¯È‡ ÏÚ ‰ËÈÏ˘Â , ‰¯Ë˘Ó‰ È„È· ¯·Î ÂÏÚÂ‰
˙ÂÏÂ„‚ ˙ÂÙ¯˘ ÌÚ ‰„„ÂÓ˙‰ Â·˘ ÔÙÂ‡‰ ‡˘Â�· ‰ÓÈÈ˜˘ ÌÈ¯È˜Á˙· ,ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ· Ô˜ÏÁ ,

ÔÁ·˘ ÏÈ‚¯˙ ˙Â·˜Ú·Â , ˙�˘ ÛÂÒ·2009 , ÔÂÒ‡ ÚÂ¯È‡· ÏÂÙÈËÏ ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ˙‡
È�ÂÓ‰. 
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 Ú„ÈÓ ˙¯·Ú‰ ÍÂ˙ ÔË˜ ÁË˘ ‡˙· ‰ÊÏ ‰Ê ˙ÂÎÈÓÒ· Â„·Ú ‰Ïˆ‰‰ ÈÙÂ‚˘ ‰�ÚËÏ ¯˘‡
 Ì‰È�È· ‰¯È‰Ó- ÈÊÎ¯Ó Ï˘ Ì˙„Â·Ú ˙‡ ¯˙ÈÈÏ È„Î ÍÎ· ÔÈ‡ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï 

‰ËÈÏ˘‰ ,˙˘˙ ˘Ó˘Ï È„Î Â· ˘È˘ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ÊÎ¯Ï Ì„È˜Ù˙˘˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ï ‰¯Â„Ò ˙È .
 ÔÎ ÏÚ ¯˙È-·¯ ÚÂ¯È‡· -È„˜ÂÓ ,ÏÓ¯Î· ‰Ù¯˘‰ ˙Ó‚Â„Î , ‰¯Ë˘Ó‰ È„˜ÙÓ ÌÈ¯·„‰ Ú·ËÓ

ÚÂ¯È‡‰ È„˜ÂÓ ÏÎ· ˙È�ÓÊ Â· ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÏÂÎÈ Ì�È‡ ÌÈ¯Á‡‰ ‰Ïˆ‰‰ ÈÓ¯Â‚Â . È�ÂÈÁ ÍÎÈÙÏ
˙ÏÏÂÎ ‰�ÂÓ˙ È„ÎÏ Ú„ÈÓ‰ ·ËÈÓ ˙‡ ÂÊÎ¯È˘ ‰ËÈÏ˘‰ ÈÚˆÓ‡ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï . „Â˜Ù˙ ·˜Ú

¯Ó Ï˘ È˜ÏÁ‰ËÈÏ˘‰ ÈÊÎ ,‰ËÈÏ˘‰ ÈÊÎ¯Ó· ÌÈÈË�ÂÂÏ¯ ÌÈ‚Èˆ� ¯„ÚÈ‰ ,È‡- ˙Î¯ÚÓ· ˘ÂÓÈ˘
ÙÁ ¯·Âˆ ¯„ÚÈ‰Â ˙Ù˙Â˘Ó‰ ¯˘˜‰" ‰ÈÈ‡¯ ÍÂ˙ È�Î„Ú Ú„ÈÓ Ï·˜Ï ÌÈ„˜ÙÓ‰Ó ¯ˆ·� ÌÈ˜

˙È˙Î¯ÚÓÂ ˙ÏÏÂÎ ,È·ËÈÓ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙Ï ˙È˙˘˙ ˘Ó˘È˘. 

 ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ‰Ù˜È˘˘ ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙ Â�ÈÎ‰ ‰ËÈÏ˘‰ ÈÊÎ¯Ó˘ ‰¯Ë˘Ó‰ ˙�ÚËÏ ¯˘‡ ˙‡
‰Ïˆ‰‰ ˙ÂÁÂÎÏ ÚÂ„È ‰È‰˘ ÔÓÊ‰Â ÚÂ¯È‡‰ ˙Â·ÈÒ�· Ú„ÈÓ‰ , ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ˘ È¯‰

Í˘Ó‰· ÂË¯ÂÙÈ˘Â ÏÈÚÏ ÂË¯ÂÙ˘92 ÌÈ„ÓÏÓÂ ÌÓˆÚ „Ú· ÌÈ¯·„Ó ÂÓˆÚ ‰¯Ë˘Ó‰ ¯È˜Á˙Â 
‰�ÓÈ‰ÓÂ ˙È�Î„Ú ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙ ¯„ÚÈ‰ ÏÚ ,·˘ È„È· ‰È‰˘ ·Â˘Á Ú„ÈÓ ÈÎÂ" È˙Â¯È˘ È„È·Â Ò

˘Ó‰ Ï˘ ‰ËÈÏ˘‰ ÈÊÎ¯ÓÏ ÚÈ‚‰ ‡Ï ˙Â‡·Î‰‰¯Ë. 

ÙÁ‰ ‰ÈÙÏ ‰�ÚË‰ ˙‡ Ï·˜Ï Ì‚ Ô˙È� ‡Ï" ÔÂˆÈ˜ ÚÂ¯È‡Ï ˘‡¯Ó Í¯ÚÈ‰Ï ÏÂÎÈ Â�È‡ ˜
ı¯‡· ˙ÂÙ¯˘˘ ÚÂ„È ÔÎ˘ ÏÓ¯Î· ‰Ù¯˘‰ ˙Ó‚Â„Î ,ÏÓ¯Î‰ ¯ÂÊ‡· ‰Ê ÏÏÎ·Â , ˙Âˆ¯ÂÙ

˙Â·Â¯˜ ÌÈ˙ÚÏ93‰ËÈÏ˘Â „Â˜ÈÙ ÈÚˆÓ‡ ‰¯Ë˘Ó‰ ‰�ÈÎ‰ ÈÂ‡¯Î ÔÓÚ „„ÂÓ˙‰Ï ˙�Ó ÏÚÂ  ,
Ì˙ÏÚÙ‰Ï ÌÈÏ‰�Â ˙Â„Â˜Ù .‡ ˙Â„Â˜Ù ÈÙ ÏÚ‰Ï , ÈÚÂ¯È‡Ó ‰¯Ë˘Ó‰ ÈÁ˜Ï ÈÙ ÏÚ Ì‚ ÂÓÎ

¯·Ú· ‰Ù¯˘ ,ÙÁ ÌÈ˜‰Ï ˘È"ÚÂ¯È‡‰ ˙Â¯˜Ï ÍÂÓÒ· „ÂÁ‡ ÈÊÂÁÓ ˜ . ‰Ï‡ Ï˘ ÌÏÂ‚¯˙
 ‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ÌÈ�Â˘‰ ÌÈ‚¯„Ï ˙Â�˜‰Ï ¯ÂÓ‡- ÏÚ ‰ËÈÏ˘Â „Â˜ÈÙÏ ‰˙ÂÈ¯Á‡ Û˜Â˙Ó 

 ÚÂ¯È‡-‰Ïˆ‰‰Â ÌÂ¯ÈÁ‰ ÈÙÂ‚ ÔÈ· ÌÂ‡È˙‰ ÔÈÈ�ÚÏÂ ˙ÂÁÂÎ‰ ˙ÏÚÙ‰ ÔÈÈ�ÚÏ ˙Â�ÎÂÓ  . ‡ÏÂ
‡Ê ˙‡Ê Û‡ ˙- ÒÂ·ÂËÂ‡ ÔÂÒ‡ Ï˘ Â˙Â˘Á¯˙‰ „ÚÂÓ „ÚÂ ‰Ù¯˘‰ ÏÚ ‰Ú„Â‰‰ „ÚÂÓÓ 

 ˙ÂÚ˘ Ú·¯‡Î Â¯·Ú ÌÈ¯ÚÂˆ‰-‰ËÈÏ˘Â „Â˜ÈÙ ÈÊÎ¯Ó ÏÈÚÙ‰ÏÂ ÌÈ˜‰Ï Ô˙È� Â·˘ ÔÓÊ ˜¯Ù  ;
¯ÂÓ‡Î˘ Ì‚ ‰Ó ,ÙÁ‰" ÏÂ‰È�· ÂÏ ÚÈÈÒÏÂ „˜ÙÓ‰ „È ÏÚ ÏÂÚÙÏ ¯ÂÓ‡˘ ÈÚˆÓ‡‰ ‡Â‰ ˜

ÚÂ¯È‡‰. 

Â¯È·ÒÓ ‰¯Ë˘Ó‰ ˙�ÚËÏ˘ ˙Â·ÈÒ�Ï ¯˘‡ ÈÂ˜Ï‰ „ÂÚÈ˙‰ ˙‡ ˙-ÙÁ‰ ˙„Â·Ú ÈÎ ¯ÚÂÈ " ˜
 ÈÈÁ ˙Ïˆ‰· ÌÈ¯Â˘˜‰ ‰Ï‡ ÌÏÏÎ·Â ÌÈÚÂ¯È‡‰ È‚ÂÒ ÏÎ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰ ¯˘Ù‡Ï ‰¯ÂÓ‡

Ì„‡ ,ÙÁ· ÌÈ„È˜Ù˙ ˙˜ÂÏÁ ÌÈÚ·Â˜ ÌÈÏ‰�‰ ÈÎÂ" Â„ÚÂ˙È Ì‚ ÌÈÚÂ¯È‡‰˘ ÁÈË·˙˘ ˜
˘¯„�Î . ÌÈ„˜ÙÓ‰ ¯Â·Ú ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙ ¯ˆÈÈÏ ‰�Â˘‡¯Â ˘‡¯· „ÚÂ� ÌÈÚÂ¯È‡‰ „ÂÚÈ˙˘ ˘‚„ÂÈ

˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ Í¯ÂˆÏ Ì˙Â‡ ˘Ó˘˙˘. 

 ˘‡‰ ˙�ÂÓ˙ ˘Â·È‚Ï ¯˘‡- ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰˘ ‰„·ÂÚÏ ¯Ú ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó 
˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ ÏÚ ˙ÏËÂÓ ˘‡ ˙�ÂÓ˙ ˘Â·È‚Ï , ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ� ÌÏÂ‡

ÚÂ¯È‡‰ ÏÂ‰È�Ï ˙ÏÏÂÎ‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙ÏËÂÓ , ˜ÂÒÓ „ÓÚ ‰¯Ë˘Ó‰ ˙Â˘¯Ï˘ ÍÎÏ ·Ï ÌÈ˘·Â
Â�ÂÓ˙ ¯„˘Ï Â„È˜Ù˙˘ ÌÈ¯Â„È˘‰ ˙ËÈÏ˜Ï ÌÈÚˆÓ‡Â ˘‡‰ ·ˆÓ ÏÚ ˙- ÂÈ‰ ‡Ï˘ ÌÈÚˆÓ‡ 
 ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ È„È·-È·¯Ó ˘ÂÓÈ˘ Ì‰· ‰˘ÚÈ ‰¯Ë˘Ó‰ „Â˜ÈÙ˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ . 

__________________ 
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, 94ניצב שמעו� קור�,  ציי� מפקד מחוז צפו� דאז2011בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 
ק " לצומת דמו� ע� רכב החפ� המחוזי להגיע" בער� הוא הנחה את קצי� האג13:10כי בשעה 

ק "החפ"וכי " ק המחוזי"ג� בהיעדרו של רכב החפ, ק מחוזי"הקי� חפ"עוד מסר כי הוא . המחוזי
! "קמב, �"הכולל את קצי� האג, ק"אלא מצוות החפ, ק בלבד"המחוזי אינו מורכב מרכב החפ

צב קור� לפקד על ק החלופי וסייעו לני"ע� רכב החפ, אלה היו כול� יחד. �"! האג"� וסמב"האג
ק מחוזי אחוד "עוד מסר כי משלא עלה בידו לחבור למפקד מרחב חו" להקמת חפ". האירוע

הוא קיי� שיח מתמיד ע� מפקדי המשטרה בשלוש , בשל האש שחצצה ביניה�, בצומת דמו�
וה� דיווחו כל העת על מצב הצירי� ועל הערכות המצב של בעלי תפקידי� , גזרות האירוע

באות ונתנו לו את המידע הדרוש לקבלת החלטה מושכלת בנוגע לצירי הפינוי משירותי הכ
 .והגישה המיטביי� לבית הסוהר דמו�

העביר הנחיות ברשת הקשר , ניהל הערכות מצב בעצמו"מפקד מחוז צפו� הוסי" בתשובתו כי הוא 
 (ות מצב כי הוא קיי� שלוש הערכ עוד מסר ".והתרש� מהמוקדי� השוני� בזירת האירוע בעצמו

בשעה (השנייה ע� הגיעו לבית הסוהר דמו� ,  סמו� לצומת בית אור�14:15הראשונה בשעה 
 וכביש 721 בחניו� הסמו� לצומת הדרכי� שבי� כביש 15:25והשלישית בשעה , ) בער�15:10

במסגרת הערכות המצב הוחלט על הזנקת כוחות והקצאת אמצעי� לפינוי . הגישה לגבעת וולפסו�
, על צירי הפינוי והתנועה בהתא� לאפשרות הנסיעה בצירי�, ר דמו� וקיבו! בית אור�בית הסוה

. לסדרי העדיפויות של משימותיה� וההיערכות לקראת פינוי יישובי�, לסדרי הגעת כוחות ההצלה
שלא לפתוח את , ס"בהתייעצות שקיי� ע� נציב שב, 14:15כמו כ� החליט מפקד המחוז בשעה 

ו� ולאפשר פינוי רגלי של האסירי� הנותרי� אלא להמשי� בפינוי במתכונת שערי בית הסוהר דמ
 .שנקבעה

ÏÚÂÙ· ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÌÈ¯ÚÂˆ‰ ÒÂ·ÂËÂ‡ ÔÂÒ‡ Ì¯Ë·Â , ÈÏÚ· Â¯·Á ‡Ï
ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ ‰ËÓÓ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ,ÙÁ‰ ·Î¯ Ì˙‡Â"È�˜˙ ‡Ï‰ ˜ ,ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ „˜ÙÓÏ , ‡Ï

·ˆÓ ˙�ÂÓ˙ Â¯Â·Ú Â˘·È‚ ,�· ÂÏ ÂÚÈÈÒ ‡ÏÂÚÂ¯È‡‰ ÏÂ‰È ;Ï˘Ó‰ Ì‚" ÊÎÈ¯ ‡Ï ÈÊÂÁÓ‰ Ë
˙È�Î„Ú ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙ È„ÎÏ ÂÁÂÂ„˘ ÌÈ�Â˙�‰ ˙‡ ,¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ‰�ÓÈ‰ÓÂ ‰ÓÏ˘ . ‡Ï ÍÎÈÙÏ

ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ „˜ÙÓ ˙Â˘¯Ï Â„ÓÚ ,ÚÂ¯È‡‰ „˜ÙÓÎ , ÌÈÈ�ÂÈÁ ‰ËÈÏ˘Â „Â˜ÈÙ ÈÚˆÓ‡-Ï˘Ó " Ë
ÙÁÂ" ˜-ÚÂ¯È‡‰ ÏÂ‰È�Ï ˙È�Î„Ú ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙ Ì‰Ó Ï·˜Ï ÂÏ Â¯˘Ù‡È˘  .ÈÒ�Ï ¯˘‡ ˙Â· 

È‡-ÙÁÏ ÊÂÁÓ‰ „˜ÙÓ Ï˘ Â˙¯È·Á"ÔÂÓ„ ˙ÓÂˆ·˘ È·Á¯Ó‰ ˜ , „˜ÙÓ ÚÈ‚‰ ¯˘‡Î ÈÎ ¯ÚÂÈ
ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È·Ï ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ , ‰Ú˘·14:49Í¯Ú·  , ÍÎÏ ˙È˙ÂÁÈË· ‰ÚÈ�Ó ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï
ÙÁÏ ¯Â·ÁÈÂ ÔÂÓ„ ˙ÓÂˆÏ ÚÈ‚È˘"·Á¯Ó‰ ˜ ,ÍÎ· ‰ˆ¯ ÂÏÈ‡. 

Â� Ï˘ ˙Â·È˘Á‰ ÏÚ ˜ÏÂÁ ÔÈ‡ ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÔÈÈˆÓ „ÂÚ ÚÂ¯È‡‰ ˙¯ÈÊ· ˙ÂÁÎ
ÌÈ„˜ÙÓ ˙ÂˆÚÈÈ˙‰ Ï˘Â , ÏÚ ˙ÒÒÂ·Ó‰ ‰¯Â„Ò ·ˆÓ ˙Î¯Ú‰Ï ÛÈÏÁ˙ ÌÂ˘Ó ÍÎ· ÔÈ‡ ÌÏÂ‡

 ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙ ˙˘·Â‚Ó ‰˙¯‚ÒÓ·˘ ‰ËÈÏ˘ ÈÊÎ¯Ó Ï˘ ‰ËÓ ˙„Â·Ú- ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ Ì˘Ï 
ÁË˘· ÌÈÏÚÂÙ‰ ˙ÂÁÂÎÏ Ô˙ˆÙ‰Â. 

__________________ 

 .5.10.11'מבאמצעות בא כוחו במכתב   94



  פיקוד ושליטה על אירועי� ומבצעי�
משטרת ישראל 

79 

Ì‰È�ÈÚ ‰‡¯Ó ÏÚ ÚÂ¯È‡‰ È„˜ÙÓ Ï˘ Ì˙ÂÎÓ˙Ò‰ ,¯˘˜‰ ˙˘¯· ÌÈÁÂÂÈ„‰ ÏÚ , ÏÚÂ
·˘ÓÂ ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘Ó ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· ÌÚ ˙ÂÈÂˆÚÈÈ˙‰"Ì‰È˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ Í¯ÂˆÏ Ò , ‡ÏÏ

˙Â„˜ÙÓ‰ Ï˘ ˙Ù˙Â˘Ó ‰ËÓ ˙„Â·Ú , Ï˘Â ·ˆÓ‰ ˙ÂÎ¯Ú‰ Ï˘ Ô˙ÂÎÈ‡Ï Ú‚Â�· ˜ÙÒ ˙¯¯ÂÚÓ
ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ .ÔÎ‡Â , „Á‡ ÏÎ¯ ÚÂ¯È‡‰ È„˜ÙÓÓÂÏ˘ ‰¯ÈÊ‰ ˙‡ ‰‡ ÏÚ ÁÂÂÈ„Â 

 Ú„ÈÓ‰Â‡ˆÓÈ‰ ÌÂ˜ÓÓ Â„È· ‰È‰˘ , ‰È‰ Í‡ ˙‡ Á˙�ÈÂ ÊÎ¯È ¯˘‡ È˙¯Ë˘Ó Ì¯Â‚ ¯ÒÁ
 ˙ÂÓ‚ÓÂ ˘‡‰ È�ÂÎÈÒ Ï˘Â ‰¯ÈÊ‰ Ï˘ ˙ÈÏÏÎ ‰�ÂÓ˙ ÏÏÎÏ Ì˙Â‡ „·ÚÈÂ Ú„ÈÓ‰ ÈË¯Ù
 Ï˘ ˙Â¯Á‡ ˙ÂÙÂÏÁ ÔÈ·Â ˙ÚˆÂÓ‰ ÈÂ�ÈÙ‰ ˙�ÂÎ˙Ó ÔÈ· ‰‡ÂÂ˘‰ ÚÂˆÈ· ÍÂ˙ ‰˙ÂË˘Ù˙‰

ÈÂ�ÈÙÂ ‰˘È‚ ÈÎ¯„.‰˘ÁÓ‰Ï  :˙Ó"ÔÂ¯ÎÈÊ Á ,ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È· È˙‡Ù· ÂÓÂ˜ÓÓ , ¯˘È‡
 ‰Ú˘·15:30·˘ Ï˘ ÈÂ�ÈÙ ˙¯ÈÈ˘Ï " ˘È·Î· ÌÈ¯ÈÒ‡‰ ˙‡ ˙Â�ÙÏ Ò721 ÔÂÂÈÎÏ ‰·¯ÚÓ 

Ô¯Â‡ ˙ÓÂˆ ,ÁË˘· ÂÏÚÙ˘ ˙ÂÁÂÎÓ Ï·È˜˘ ÌÈÁÂÂÈ„Â Â˙ÂÓ˘¯˙‰ ÍÓÒ ÏÚ , ÍÂÓÒ˘ „ÂÚ·
Ô¯Â‡ ˙È· ıÂ·È˜Ï ,¯Èˆ‰ Ï˘ È·¯ÚÓ‰ Â˜ÏÁ· ,È�ÂÎÈÒ Â¯·‚Â ÂÎÏ‰ ¯·Î˘‡‰  , Â‡¯˘ ÈÙÎ

˙ÓÂ ÛÂÁ ·Á¯Ó „˜ÙÓ"ÌÓÂ˜ÓÓ ‰ÙÈÁ Á ; „˜ÙÓ ÂÏÈ‡Â‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ , Û‡˘
 ˘È·Î Ï˘ È·¯ÚÓ‰ Â˜ÏÁ· ˙Ú ‰˙Â‡· ‰È‰ ‡Â‰721 , ˙È· ˙ÓÂˆÏ ÔÂÒÙÏÂÂ ˙Ú·‚Ó ÂÎ¯„·

Ô¯Â‡ ,Â ˘‡ ÌÂ˘ ‰‡¯ ‡Ï· ÔÈÁ·‰ ‡Ï�ÎÒ ÌÂ˘‰ ˘È·Î· ÌÈÚÒÂ�Ï95. 

 ·ˆÓ ˙ÂÎ¯Ú‰ ÏÂ‰È� ÔÙÂ‡Ï ¯˘‡-·ˆÓ ˙Î¯Ú‰ ÈÎ ˘È‚„Ó ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó  , ÈÙÎ
‰¯Ë˘Ó‰ ÈÏ‰Â�· ‰¯„‚Â‰˘ , ÍÈÏ‰ ‡È‰ ‰ÏÂÚÙ ÈÎ¯„ ÏÚ ÒÒ·˙‰· ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ Ï˘

 ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ ˙ÂÙ˙˙˘‰·Â ‰ËÈÏ˘‰ ÈÊÎ¯Ó· ˙¯ˆÂ�‰ ·ˆÓ‰ ˙�ÂÓ˙Ï Ì‡˙‰· ˙ÂÈ¯˘Ù‡
ÌÈÈË�ÂÂÏ¯‰ ;ÁË˘· ˙ÂÁÂÎÏ ıÈÙ‰Ï ˘È Ô‰· ˙ÂÏ·˜˙Ó‰ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙‡ . Ì˙Â‡ ÌÈ˘‚ÙÓ·

ÌÈ�Â˘ ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· ÌÚ ÊÂÁÓ‰ „˜ÙÓ ¯‡È˙ ,˙ÂÈÂˆÚÈÈ˙‰ Ì˙‡ ÌÈÈ˜ ‡Â‰ ÌÎÏ‰Ó·˘ , ‡Ï
ÌÈÈ˜˙‰¯ÂÓ‡Î ¯Â„Ò ÍÈÏ‰  ; ˙¯„ÂÒÓ ‰ËÓ ˙„Â·ÚÏ ÛÈÏÁ˙ ˘Ó˘Ï ÏÂÎÈ Â�È‡ ÌÈ„˜ÙÓ ÁÈ˘

ÙÁ·"˜ ,¯·Ú· ˙‡Ê Â�ÈÈˆ ‰¯È˜ÁÂ ‰˜È„· ˙Â„ÚÂ Ì‚Â. 

ÔÎ ÏÚ ¯˙È , ÂˆÙÂ‰ ‡Ï ÊÂÁÓ‰ „˜ÙÓ ¯‡È˙ Ô˙Â‡ ·ˆÓ‰ ˙ÂÎ¯Ú‰· ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂËÏÁ‰‰
ÌÈÚˆ·Ó‰ È�ÓÂÈ· Â„ÚÂ˙ ‡ÏÂ ¯˘˜‰ ˙˘¯· .ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ „˜ÙÓ Ï˘ Â˙ËÏÁ‰ Ì�Ó‡ , ˙Ú·

˘˙Ó ˙‡ ˘‚Ù"‰ÙÈÁ Á , ‰Ú˘·14:15Í¯Ú·  ,Ô¯Â‡ ˙È· ıÂ·È˜ ˙‡ „ÈÓ ˙Â�ÙÏ , ‰ÁÂÂ„
¯˘˜‰ ˙˘¯· ;ÌÏÂ‡ , ÈÂ�ÈÙ ¯˘Ù‡Ï ‡ÏÂ ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È· È¯Ú˘ ˙‡ ÁÂ˙ÙÏ ‡Ï˘ Â˙ËÏÁ‰

ÌÈ¯ÈÒ‡‰ Ï˘ ÈÏ‚¯ ,ÌÈÚˆ·Ó‰ ÔÓÂÈ· ‰„ÚÂ˙ ‡ÏÂ ¯˘˜‰ ˙˘¯· ‰ÁÂÂ„ ‡Ï . È˙˘Ï ¯˘‡
˙· ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ „˜ÙÓ ¯ÈÎÊ‰˘ ˙Â¯Á‡‰ ˙ÂÈÂˆÚÈÈ˙‰‰ Â˙·Â˘- ÔÂÈ�Á·Â ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È·· 

 ˘È·Î ÔÈ·˘ ÌÈÎ¯„‰ ˙ÓÂˆÏ ÍÂÓÒ‰721 ÔÂÒÙÏÂÂ ˙Ú·‚Ï ‰˘È‚‰ ˘È·ÎÂ - ˙ÂˆÏÓ‰‰ 
Ô‰· ÂÚÓ˘Â‰˘ , ‰˘È‚‰Â ÈÂ�ÈÙ‰ ÈÎ¯„ ÔÈÈ�Ú· ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘Ó ÌÈ„˜ÙÓ ˙ÂˆÏÓ‰ ‰Ê ÏÏÎ·Â

ÌÈÚˆ·Ó‰ È�ÓÂÈ· Â„ÚÂ˙ ‡ÏÂ ¯˘˜‰ ˙˘¯· ÂˆÙÂ‰ ‡Ï ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È·Ï. 

 כי 2012 ומפברואר 2011 בתשובותיו למשרד מבקר המדינה מנובמבר מפקד מרחב חו" מסר
ס ששהו באזור השרפה לסייע בפינוי "במקביל לקיו� הערכת המצב השנייה נדרשו כל נציגי שב

ס לא גרע מהצגת המידע בהערכת המצב או מהעברת "וכי היעדר נציגי� משב, בית הסוהר דמו�
אשר לנוכחות נציגי� מרשויות . ח זיכרו�"אמצעות מתס שכ� הדבר נעשה ב"העדכוני� לנציגי שב

מקומיות מסר מפקד המרחב כי מקצת� לא היו מצויות בסכנה באותה עת ולא היה טע� בזימו� 
 .ק"נציגיה� לחפ

__________________ 

 ".מידע ושליטה על צירי תנועה" ראו בהמש% בפרק 'בעניי� זה   95
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·˘ ‚Èˆ� ˙ÂÁÎÂ�· ‰È‰ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"ÙÁ· Ò" ·ˆÓ ˙ÂÎ¯Ú‰·Â ‰¯Ë˘Ó‰ ˜
˙Ó Ï˘ ÂÈ„È· Á¯Î‰· ‰È‰ ‡Ï˘ Ú„ÈÓ ÌÂ¯˙Ï È„Î"ÔÂ¯ÎÈÊ Á . ‰Ó‚Â„Ï- ‰Ú‚‰ ÏÚ Ú„ÈÓ 

·˘ Ï˘ ÚÂÈÒ ˙ÂÁÂÎ Ï˘ ‰Ù¯˘‰ ˙¯ÈÊÏ ‰ÈÂÙˆ"Ò . ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯Ó ÌÈ‚Èˆ� ¯„ÚÈ‰Ï ¯˘‡
-¯ÂÓ‡Î  , ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ‰ÏÚÙ‰‰ ÈÊÎ¯ÓÓ ˙Â˘˜· ˙¯·Ú‰· È˘Â˜Ï Ì¯‚ Ì¯„ÚÈ‰
ÏÙÁ" ˜È·Á¯Ó‰ Ì‰ÈÏ‡ Â�ÓÓÂ ‰Ù¯˘‰ ˙Ú·. 

 

 

 הקצאת תדרי תקשורת

, בטיח פיקוד על הכוחות באמצעות העברת פקודות ומידע באופ� רצו�אמצעי הקשר נועדו לה
גל בתדרי� שהוקצו לכל �תחנות המשטרה ברשת רב, כאמור, בעת שגרה פועלות. אמי� ומידי

ט לפתוח תדר מיוחד לכוחות הפועלי� באירוע וכ� תדר מיוחד "באירוע חירו� על המשל. תחנה
א "למד, לשירותי הכבאות, חוט משותפת למשטרההיא רשת אל" מציל"רשת , בנוס�. למפקדי�

 .המשמשת להפעלה ולחבירה של מפקדי� בעת אירוע חירו�, ולמשרד להגנת הסביבה

והדבר פגע בתקשורת בי� , בשעות הראשונות של האירוע התעוררו בעיות טכניות בקשר .1
ידות המשטרה על בעיות דומות עמדו ג� יח. בעלי תפקידי� במשטרה שהשתתפו בניהול האירוע

ה� נתקלו בבעיות רבות של קליטה ושידור באזור רכס ; בתחקירי� שביצעו לאחר אירוע השרפה
 .תה� בעיות בקשר המבצעי וה� בעיות ברשת הטלפו� הסלולרי, הכרמל

המשטרה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי אכ� זה שני� יש בעיות מיסו! באזור יערות 
וכי במסגרת פרויקט שדרוג מערכת הקשר המשטרתית היא , ובעספייאכרמל �בדאליית אל, הכרמל

 .פועלת כיו� להפעלת אתר קשר קבוע אשר ישפר את הקשר בגזרה

¯ÂÊ‡· ‰ËÈÏ˜‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ‰È˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ ·ÂÈÁ· ‰‡Â¯ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .
 ¯ÂÊ‡· ÌÈÚÂ¯È‡· ÏÂÙÈËÏ ‰˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ˙¯‚ÒÓ· ÈÎ ‰¯Ë˘ÓÏ ¯ÈÚ‰Ï ÌÂ˜Ó ˘È ˙‡Ê ÌÚ

¯Î‰ÏÓ ,˙Â·Â¯˜ ÌÈ˙ÚÏ ˙ÂÏÏÂÁ˙Ó‰ ˙ÂÙ¯˘ ˙Â·¯Ï , „ÚÂÓ „ÂÚ·Ó ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰
¯ÂÊ‡· ‰ËÈÏ˜‰ ¯ÂÙÈ˘Ï. 

2. Ï˘Ó‰ ¯È·Ú‰ ÚÂ¯È‡‰ ÍÏ‰Ó·" ˙ÂÈÁ�‰ ÚÂ¯È‡· ÂÏÚÙ˘ ‰¯Ë˘Ó‰ ˙ÂÁÂÎÏ ÈÊÂÁÓ‰ Ë
Ì‰· ˘Ó˙˘‰Ï Ì‰ÈÏÚ˘ ˙¯Â˘˜˙‰ È¯„˙ È·‚Ï ˙Â�Â˘ .ÏÚÂÙ· ,˙ÂÈÁ�‰‰ ˙Â¯ÓÏÂ , Â˘Ó˙˘‰

ÚÂ¯È‡· ÂÙ˙˙˘‰˘ ˙ÂÁÂÎ‰ ,˜ÙÓ˙ÂÁÂÎ‰ ÏÏÎÂ ÌÈ„ , ÏÏÎ ˙‡ ˘Ó˘Ï ‰È‰ ¯ÂÓ‡˘ ¯„˙·
˙ÂÁÂÎ‰ ,ÂÏÚÙÂ‰ ‡Ï ÌÈ„˜ÙÓÏ Â„ÚÂÈ˘ ÌÈ¯„˙‰Â . ˙˘¯ ÏÚ ÒÓÂÚ ¯ˆÂ� ÍÎÓ ‡ˆÂÈ ÏÚÂÙÎ
¯˘˜‰ , ˙Â‡È¯˜ ÂÚÓ˘Â‰Â ¯˘˜· ¯·„Ï ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ·Ó ¯ˆ·� ˙Â·¯ ˙ÂÈÂ�Ó„Ê‰·Â

¯·„Ï ÌÈ„˜ÙÓÏ ¯˘Ù‡ÏÂ ¯·„Ï ˜ÈÒÙ‰Ï ¯˘˜· ˙Â�˘�Â ˙Â¯ÊÂÁ .ÚÓ ÂÊ ˙Â‡ÈˆÓ ÏÚ ‰„È
ÌÈÏÚÂÙ‰ ˙ÂÁÂÎ‰ Ï˘ ˙ÈÚˆ·Ó ˙ÚÓ˘Ó ¯ÒÂÁ ,È‡Ï ÌÂ¯‚Ï È„Î ÍÎ· ‰È‰ ¯˘‡- ÈÂˆÈÓ ˙ÏÂÎÈ

˙¯Â˘˜˙· ˙ÂÈÚ· Ï˘· È„Â˜ÈÙ‰ ‚¯„‰ ˙ÂÈÁ�‰ Ï˘. 
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3.  ˙˘¯"ÏÈˆÓ "ÙÁ‰ ¯·Âˆ ˙ÁÈ˙Ù ¯Á‡Ï ˜¯ ‰ÏÚÙÂ‰" ‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰ ÔÂÈ�Á· ÌÈ˜- 
 ‰Ú˘·18:25 .Ê‡ „Ú ÔÎÏ ,¯ÊÚ‰ ˙ÂÁÂÎ ˙ÂÏÈÚÙ ÌÂ‡È˙ ˘¯„� Ô‰·˘ ˙ÂÚ˘·, ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï 

Ì‰Ó ÌÈ�Â˙� ˙Ï·˜ÏÂ ‰Ïˆ‰‰Â ÌÂ¯ÈÁ‰ ÈÙÂ‚Ï Ú„ÈÓ ˙¯·Ú‰Ï ˙Ù˙Â˘Ó ˙˘¯ , Ì‰· ‰È‰˘
·ˆÓ ˙�ÂÓ˙ ˙�Î‰· ÚÈÈÒÏ È„Î . ÌÈÓ„Â˜ ˙ÂÙ¯˘ ÈÚÂ¯È‡Ó ‰¯Ë˘Ó‰ È¯È˜Á˙· ÈÎ ÔÈÂˆÈ

 ÈÓ¯Â‚ ÏÏÎ ÌÚ ‡„ÂÂÏ ˘È ÚÂ¯È‡‰ ˙ÏÈÁ˙· ¯·Î ÈÎ ıÏÓÂ‰ ÏÓ¯Î· ‰Ù¯˘‰ ÚÂ¯È‡ÓÂ
 ˙˘¯Ï ¯·ÚÓ Úˆ·˙‰˘ ‰Ïˆ‰‰Â ÌÂ¯ÈÁ‰"ˆÓÏÈ." 

 

 

 מידע ושליטה על צירי התנועה

פיקוח על התנועה , כאמור, אחד מתפקידיה החשובי� של המשטרה במסגרת ניהול אירוע הוא
בעת שמתרחש אירוע חריג חשוב . ובמידת הצור! הכוונתה לצירי� חלופיי�, הסדרתה, בדרכי�

כוחות חילו" והצלה מאוד להבטיח כי צירי התנועה יהיו זמיני� ויישמרו פתוחי� לתנועה של 
כמו כ� על המשטרה לרכז מידע בנושא התנועה . ולפינוי של מי שצרי! לפנותו מאזורי הסכנה

לפיכ! חשוב מאוד שבאירוע . לצור! מת� הנחיות לגורמי� המטפלי� באירוע ולכלל האוכלוסייה
סיכוני  �חריג יהיה בידי מרכזי השליטה מידע על מצב� של צירי התנועה שנית� להשתמש בה� 

בעת שמתרחש אירוע חירו� חיוני לבצע . עומסי תנועה ויכולת המעבר בה�, השימוש בצירי�
על מנת שמפקדי , לנוכח השינויי� התכופי� שחלי� בנסיבות, מפע� לפע� ניתוח של מידע זה

 .המשטרה האחראי� לניהול האירוע יוכלו לשקלל מידע זה מול כלל הפעולות המתחייבות

Ï˘‰ ÈÊÎ¯Ó È„È· È¯Èˆ Ï˘ Ì˙Â�ÈÓÊÂ Ì˙ÂÁÈË· ÏÚ ˙È�Î„Ú ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ‰ËÈ
˘‡‰ ˙ÂÓ‚Ó ÏÚÂ ÏÓ¯Î· ‰Ù¯˘‰ ¯ÂÊ‡· ‰ÚÂ�˙‰ ,‰˙Â¯È‰Ó ÏÚÂ ‰˙ÂË˘Ù˙‰ È�ÂÂÈÎ ÏÚ ,

ÚÂ¯È‡‰ È„˜ÙÓÏ ÔÓÈ‰ÓÂ È�Î„Ú Ú„ÈÓ Â¯È·Ú‰ ‡Ï Ì‰˘ ÔÈÈˆÏ ¯˙ÂÓÏÂ ; ‰ËÈÏ˘‰ ÈÊÎ¯Ó·
Èˆ Ï˘ ‰¯È‚ÒÂ ‰ÁÈ˙Ù ÔÈÈ�Ú· ˙ÂËÏÁ‰ ¯Â„Ò ÔÙÂ‡· ÂÏ˜˘� ‡Ï ‰ÚÂ�˙ È¯- ¯·„· ‰Ê ÏÏÎ·Â 

ÌÈÈÙÂÏÁ ÌÈ¯Èˆ ; ÂÈ‰ ‡ÏÂ ‰ÚÂ�˙‰ È¯ÈˆÏ Ú‚Â�· ˙Â¯Â¯· ˙ÂÈÁ�‰ ÂˆÈÙ‰ ‡Ï ‰ËÈÏ˘‰ ÈÊÎ¯Ó
ÚÂ¯È‡· ÂÙ˙˙˘‰˘ ˙ÂÁÂÎ‰ Ì‰ÈÏ‡ Â�Ù‰˘ ˙ÂÏ‡˘Ï ˙Â·Â˘˙ Ì‰È„È· . Ú„ÈÓ ÔÎ ÂÓÎ

 ÁÂÂ„ „ÈÓ˙ ‡Ï ‰Ïˆ‰‰ ÈÙÂ‚ È‚Èˆ� ÔÈ·Ï Ì�È·Â ÌÓˆÚ ÔÈ·Ï ‰¯Ë˘Ó‰ È„˜ÙÓ ÔÈ· ¯·ÚÂ‰˘
 ¯˘˜‰ ˙˘¯·‰ËÈÏ˘‰ ÈÊÎ¯ÓÏ ¯·ÚÂ‰ ‡ÏÂ .‰Ê ÏÏÎ· , ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ È‚Èˆ� Ï˘ ˙ÂˆÏÓ‰

ÌÈ˘È·Î· ‰ÚÈÒ� ˙ÂÁÈË·Ï Ú‚Â�· , ˘È·Î· ¯˜ÈÚ·Â721 ,‰¯Ë˘Ó‰ È„˜ÙÓÏ Â�˙È�˘ , ‡Ï
‰ËÈÏ˘‰ ÈÊÎ¯ÓÏ ÂÁÂÂ„ .ËÂ¯ÈÙ ÔÏ‰Ï: 

 

 דרכי הגישה לבית הסוהר דמו ודרכי החילו� ממנו

עד , 6אפשר לנסוע דר! כביש )  א:  (י�לבית הסוהר דמו� אפשר להגיע מדרו� בכמה דרכ
להגיע לצומת דמו� ומש� דר! כביש , 672ובמחל� אליקי� לעלות לכביש , 70להתחברות לכביש 

ובהמש! עוברת דר! , שהוא כביש מהיר, 6דר! זו עוברת בכביש .  לבית הסוהר דמו�721
רי� לעתי� עומסי תנועה ובשל כ! נוצ, בשטח בנוי ומאוכלס, כרמל ועספייא�היישובי� דאליית אל

ובמחל� עתלית לפנות , המולי! לחיפה) 2כביש (אפשר לנסוע דר! כביש החו� )  ב(;   במקו�
 מכיוו� צומת אור� 721א� נחס� כביש )  ג(;   721מזרחה לכיוו� צומת אור� ולעלות לכביש 

לעלות , יוו� חיפה לכ4 או 2 דר! כביש �מזרחה לכיוו� קיבו" בית אור� אפשר לנסוע בדר! חלופית 
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להגיע לצומת דמו� ומש� דר! , 672כביש , לכביש פרויד ומש� דר! כביש אוניברסיטת חיפה
 . מערבה להגיע לבית הסוהר דמו�721כביש 

נסיעה בכביש פרויד דר! )  א:   (מצפו� האר" נית� להגיע לבית הסוהר דמו� בכמה דרכי�
 לבית הסוהר 721 דמו� ומש� דר! כביש  לצומת� 672 תו! התחברות לכביש �האוניברסיטה 

לאוניברסיטת ) 705כביש (ובהמש! דר! העיר נשר , 752דר! כביש , נסיעה מכיוו� יגור)  ב(;   דמו�
 לבית הסוהר 721לאחר מכ� לצומת דמו� ומש� דר! כביש , 672חיפה תו! התחברות לכביש 

העובר בעיר נשר ומש� לכביש  7212 לכביש �7212 ו752עלייה ממפגש הכבישי� )  ג(;   דמו�
למותר לציי� כי צירי הגישה לבית . אל בית הסוהר דמו�, מדרו� מזרח לאוניברסיטת חיפה, 672

 .הסוהר דמו� יכולי� לשמש ג� לפינוי מבית הסוהר

 במקטע 721חייבו תמיד נסיעה בכביש , וכ� פינוי קיבו" בית אור�, יצוי� כי פינוי בית הסוהר דמו�
או נסיעה ,  אילו הפינוי היה נעשה לכיוו� מזרח�ית אור� לכיוו� מזרח לצומת דמו� שבי� צומת ב

 . אילו הפינוי היה נעשה לכיוו� מערב�מבית הסוהר דמו� ומקיבו" בית אור� עד צומת אור� 

מבית הסוהר דמו� וקיבו" בית אור�  (721ע� תחילת השרפה קבעה המשטרה כי כביש , כאמור
ישמש ציר לפינוי האסירי� ואוכלוסיית האזור ולהגעת כוחות החילו" ) ור�לכיוו� מערב לצומת א

כאמור על בסיס ,  מפקד מרחב חו� הורה15:05בהערכת המצב שהתקיימה בשעה . וההצלה
שהגעת כוחות הסיוע לפינוי , הנחייתו של מפקד המחוז דקות אחדות קוד� לכ� ברשת הקשר

 .721 ייעשו דר! כביש האסירי� מבית הסוהר דמו� ופינוי האסירי�

 

 פריסת מחסומי� בצמתי�

מחסומי� לחסימת גישה של , 12:10החל בשעה , ע� התפשטותה של השרפה פרסה המשטרה
מערב בצומת דמו� הוקמו מחסומי� למניעת גישה לכיוו� )  א:   (כדלקמ�, 96אזרחי� לאזור השרפה

 אור� הוקמו מחסומי� למניעת תנועהבצומת )  ב(;   לבית הסוהר דמו� ולצומת אור�, 721 לכביש �
 �בסמו! לעספייא הוקמו מחסומי� למניעת תנועה מזרחה )  ג(;   לכיוו� בית אור� וצומת דמו�

 672בקרבת אוניברסיטת חיפה הוקמו מחסומי� למניעת תנועה בכביש )  ד(;   לכיוו� צומת דמו�
 . קמו מחסומי� לכיוו� צומת דמו�בכביש העלייה מכיוו� העיר נשר הו)  ה(;   לכיוו� צומת דמו�

על חסימת צירי תנועה , בי� היתר,  דווח12:40בהערכת המצב שקיי� מפקד מרחב חו� בשעה 
האחריות לפריסת "). ציר נוש�("לרכב אזרחי ועל התרת מעבר לרכב חירו� והצלה בלבד 

ממרחב חו� המחסומי� ולהכוונת התנועה בצירי� באזור השרפה הוטלה על קצי� פיקוח תנועה 
 .של המשטרה

 

 מידע על סכנת נסיעה בכבישי� ועל עומס התנועה בה�

שעשה ,  בער!15:30 בער! לשעה 12:30הנוגע לפרק הזמ� שבי� השעה , להל� סיכו� המידע
 ה� מבחינת הסכנות הנשקפות �משרד מבקר המדינה על נגישות צירי התנועה לבית הסוהר דמו� 

 כפי שעולה מתו! כלל החומר שעמד �בחינת עומסי התנועה לנוסעי� בה� בגלל השרפה וה� מ
 .תו! שימת דגש על הדיווחי� שנשמעו ברשת הקשר המשטרתית, בפני משרד מבקר המדינה

__________________ 

 .המחסומי� אפשרו את המעבר של כוחות ההצלה  96



  פיקוד ושליטה על אירועי� ומבצעי�
משטרת ישראל 

83 

 ˘ È · Î ·  ˘ ‡  È � Â Î È Ò  Ï Ú  Ú „ È Ó7 2 1 Â Î ¯ Â ‡  Ï Î Ï  - Ô ¯ Â ‡  ˙ Ó Â ˆ Ó  
Ô Â Ó „  ˙ Ó Â ˆ Ï  · ¯ Ú Ó · ˘ -Á ¯ Ê Ó · ˘  בידי המשטרה הצטבר בשעות אלה מידע.  1:    

 .721אש בכביש רב על סכנות 

אי אפשר לעלות : "ח חיפה" דיווח קצי� סיור מתחנת חיפה ברשת הקשר למת14:04בשעה  ) א(
 ".לא מגיעות, וג� ניידות שאמורות להגיע לש� לעזרה, האש חוצה את הכביש, ]721בציר [

 ניידת תנועה מחדרה דיווחה בקשר ששירותי הכבאות לא אפשרו לעבור 14:09בשעה  ) ב(
 .וכי הציר סגור, בית הסוהר דמו�לכיוו� 

ס שהובילה אסירי� " שיירה של שמונה כלי רכבי של שב721 נעה על ציר 14:10בשעה  ) ג(
באזור צומת בית אור� סמו! (ע� תנועת� על ציר זה ; מבית הסוהר דמו� מערבה לכיוו� צומת אור�

ירה נעצרה מחשש השי; ה� נתקלו באש שבערה משני צדי הציר) לכניסה לקיבו" בית אור�
, )� שירותי כבאות חיפה" קצי� אג�להל� (קצי� המבצעי� של רשות כבאות חיפה . להילכד באש

הורה למפקדיה לא לעצור אלא להמשי! , הצטר� לשיירה, שפיקד על כוחות הכיבוי במקו�
והוא התקד� אתה תו! חציית אזור האש והעש� עד שכלי הרכב יצאו מאזור הסכנה , בנסיעה

 .ו ממנה בשלו�ונחלצ

‰Ïˆ‰Â ˙Â‡·Î ·Èˆ� ,ÁÓÂ¯ ÔÂÚÓ˘ ¯ÒÙË ·¯ , ÌÈ„˜ÙÓ ÌÚ ˙ÂˆÚÈÈ˙‰ Í¯Ú· ÂÊ ‰Ú˘· ÌÈÈ˜
˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘Ó , ‰ÙÈÁ ˙ËÈÒ¯·È�Â‡ ÔÂÂÈÎÏ ÌÈ¯ÈÒ‡‰ ˙‡ ˙Â�ÙÏ ˘È ÈÎ ‰˙ÈÈ‰ Ì˙Ú„Â

) ¯Èˆ·672 .( ‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ÔÂÙˆ‰ ÊÂÁÓ „˜ÙÓÏ ÂÊ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ¯È·Ú‰ ‰Ïˆ‰Â ˙Â‡·Î ·Èˆ�
·˘ ·Èˆ�ÏÂ"Ò ;ˆÓ� ‡Ï‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ¯˘˜‰ ˙˘¯· ÍÎ ÏÚ ÁÂÂÈ„ ‡. 

שהיה אחראי למחסו� בצומת אור� , מתחנת טירת הכרמל) ס" רמ�להל� (ראש משרד סיור  ) ד(
 מועד העברת האחריות על המחסו� לניידת � 14:10 ועד לשעה 12:50 מהשעה �לכיוו� בית אור� 

ת החילו" וההצלה והפנה  החליט לסגור לפרקי� את הכביש ג� לכלי רכב של כוחו�א "של מתנ
 .כיוו� שהאזי� לרשת הקשר והבי� שיש אש בקרבת הכביש, אות� לכביש פרויד

אני בצומת בית : " דיווח מפקד מחוז צפו� ברשת הקשר למפקד מרחב חו�14:15בשעה  ) ה(
 אי אפשר לעבור דר! הציר ]. ... מערבה[אני מבי� שיש בעיה בדמו� ואי אפשר לפנות אות� . אור�

ס חסמו "ד נחשו� של שב"יצוי� כי במועד זה מפקד מחוז צפו� של המשטרה ומג]". 721[
 .מצומת בית אור� לכיוו� בית הסוהר דמו�, את הכביש מזרחה, ברכביה� עקב סיכוני האש

שהיה אחראי מטע� המשטרה לפינוי בית הסוהר דמו� , ח זיכרו�" דיווח מת14:18בשעה  ) ו(
מלמעלה הציר חסו� לכיוו� חיפה : "ברשת הקשר המשטרתית, ו�ושהיה סמו! לבית הסוהר דמ

מבית הסוהר דמו� לצומת [וכמו שהבנתי כרגע ג� חסו� למטה ] מבית הסוהר דמו� לצומת דמו�[
 ".אנחנו באמצע] בית אור�

האש : "ח זיכרו� ברשת הקשר המשטרתית למפקד מרחב חו�" דיווח מת14:20בשעה  ) ז(
א שיפנו לנו את "אני מחכה לתשובה מכב]... של בית הסוהר דמו�[� הגיעה למעלה לחלק העליו

 ".הציר כדי שנוכל לעלות עד למעלה

הבעיה הכלא אני מבי� מהכיבוי הוא : " ציי� מפקד מחוז צפו� ברשת הקשר14:22בשעה  ) ח(
לא נסכ� סת� בהסעות ... עצמו בסכנה אז בוא נשקול את כל השיקולי�] 721[לא בסכנה הציר 

הצליחו פה לכבות את האש : "ח זיכרו�"בד בבד נשמע ברשת הקשר דיווח של מת". תרותמיו
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 לצומת �מבית הסוהר דמו� לכיוו� מזרח [צוות כיבוי שעבר מלמעלה אישר לנו לנסוע . הקרובה
 ]".לכיוו� האוניברסיטה, דמו�

)Ë (  ‰Ú˘·14:30 È„˜ÙÓÏÂ ‰¯Ë˘Ó‰ È„˜ÙÓÏ ‰ÙÈÁ ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ „˜ÙÓ ÁÂÂÈ„ 
·˘"Ò ,ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È· „È ÏÚ ‰·Á¯· ÌÈÒ�ÂÎÓ ÂÈ‰˘ , ˘È·Î ÈÎ721 ‰Á¯ÊÓ - ˙È· ÔÂÂÈÎÓ 

ÈÂ�Ù ‰ÙÈÁ ˙ËÈÒ¯·È�Â‡ÏÂ ÔÂÓ„ ˙ÓÂˆÏ ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ , ÌÈ�‚Ó ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘Ó ˙ÂÁÂÎ ÈÎÂ
˘‡‰ È�ÙÓ ¯Èˆ‰ ÏÚ . ˘È·ÎÓ ÚË˜ È·‚Ï721 , ÔÂÂÈÎÏ ‰·¯ÚÓ ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È· ÔÂÂÈÎÓ

Ô¯Â‡ ˙ÓÂˆÂ Ô¯Â‡ ˙È· ˙ÓÂˆ ,È„Â‰ ÈÎ ‰ÙÈÁ ˙Â‡·Î È˙Â¯È˘ „˜ÙÓ Ú" ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙ ÂÈ„È· ÔÈ‡
 ¯Èˆ Ï˘ ÚË˜‰ ˙‡ ÁË·‡Ï ıÓ‡Ó ÌÈÊÎ¯Ó ÈÂ·ÈÎ‰ ˙ÂÁÂÎ ÈÎÂ ¯Èˆ‰ ÏÚ ˘‡‰ È�ÂÎÈÒÏ ¯˘‡·

721 ‡ÏÎ‰Ó ]‰Á¯ÊÓ [ÌÂ¯ÈÁ‰ ˙ÂÁÂÎÏ ËÂÏÈÓ ¯ÈˆÎ ‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰ ÔÂÂÈÎÏ"97 . ‡ˆÓ� ‡Ï
ÍÎ ÏÚ ¯˘˜‰ ˙˘¯· ‰ÁÂÂÈ„ ‰¯Ë˘Ó‰˘. 

מ"חוז צפו� ברשת הקשר שכוחות יס הנחה מפקד מ14:32בשעה  ) י(
98

 יגיעו לבית הסוהר 
 ).דהיינו שלא יעלו מזרחה מצומת אור�(דמו� בציר האוניברסיטה 

מצומת בית אור� , 721 דיווח מפקד מחוז צפו� בקשר כי נסע מזרחה בכביש 14:49בשעה  ) יא(
פנוי מבחינת ] מו�מצומת בית אור� לבית הסוהר ד[הוא ציי� שהכביש . והגיע לבית הסוהר דמו�

אני ... הציר מכיוו� הקיבו" עצמו מכיוו� כביש ארבע לכיוו� הכלא פנוי מבחינת השרפה"השרפה 
מפקד המחוז ביקש ממפקד מרחב חו� ". נמצא כרגע בדמו� ואני מפנה למטה לכיוו� כביש ארבע

 .ס לנסוע בכביש זה"להנחות את כוחות הפינוי של שב

הבעיה היא "ברשת הקשר , שהיה בבית הסוהר דמו�, ד המחוז דיווח מפק14:53בשעה  ) יב(
אני צרי! לפנות את המקו� הזה ואז נהיה רגועי� לגבי שאר ... המשמעות מאוד ברורה , ..., עש�

אני מחפש כבר את האוטובוסי� האלה כי עוד רגע האש כא� מתחדשת על הציר ... המקומות 
 ".הראשי

)‚È (  ‰Ú˘· ‰ÓÈÈ˜˙‰˘ ˙ÂˆÚÈÈ˙‰·15:00 ÊÂÁÓ „˜ÙÓ ÔÈ· ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È·· ·Â¯È˜· 
·˘Ó ÌÈ„˜ÙÓÂ ÔÂÙˆ"Ò ,˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ÓÂ ‰¯Ë˘Ó‰Ó ,‚‡ ÔÈˆ˜ ¯ÒÓ" ˙Â‡·Î È˙Â¯È˘ Ì

ÔÂÓ„ ˙ÓÂˆÏ ‰Á¯ÊÓ Ô¯Â‡ ˙È· ˙ÓÂˆÓ ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ÈÂ�ÈÙ‰ ¯Èˆ˘ ‰ÙÈÁ , ˘È·Î‰ ÚË˜˘Â
Ô¯Â‡ ˙ÓÂˆÏ Ô¯Â‡ ˙È· ˙ÓÂˆÓ ‡Â‰ ¯Â‚Ò ¯‡˘È‰Ï ÍÈ¯ˆ˘99 . ÍÎ ÏÚ ÁÂÂÈ„ ‡ˆÓ� ‡Ï ˙˘¯·

‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ¯˘˜‰. 

הכלא , מבחינת הכלא ג� מבחינת עש� ע� הרוח" דיווח המסוק המשטרתי כי 15:04בשעה  ) יד(
 ".כרגע מתנקה מעש�

__________________ 

 ".היערכות מער� הכבאות וההצלה לאירועי חירו� ופעילותו ביו� פרו השרפה"ראו בדוח זה בפרק   97
 .  האסירי� מבית סוהר דמו�בפינוי, בי� היתר, יחידת סיור ומבצעי� משטרתית שסייעה  98

לכוחות , ברשת הקשר של רשות כבאות חיפה, � שירותי כבאות חיפה" הורה קצי� אג14:27בשעה   99
 בער� הורה מפקד 15:00בשעה ]". לכיוו� צומת אור�[לא לרדת לכיוו� בית אור� וכ� הלאה "הכבאות 

, לאפשר לא) רכב לרדת למטהשירותי הכבאות חיפה לצוותי הכיבוי שעבדו בצומת בית אור� לא 
 .לכיוו� צומת אור�, מערבה
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 כמה מאות מטרי� דרומית 721שהיה בכביש , � מחוז צפו�" דיווח קצי� אג15:04בשעה  ) טו(
קרבת לציר במקו� שבו עמדנו כרגע האש מת: "ברשת הקשר למפקד מחוז צפו�, מצומת בית אור�

 ...".כיבוי אש פה לידי , ]721כביש [קוד� 

ציר " בער! סיכ� מפקד מרחב חו� בהערכת מצב שקיי� בצומת דמו� ש15:05בשעה  ) טז(
". א� אחד לא נכנס לש� יותר, רק לכוחות הצלה] פתוח[, בית אור� סגור, האוניברסיטה פתוח

תו של מפקד המחוז דקות אחדות קוד� לכ� ברשת על בסיס הנחיי, מפקד מרחב חו� הנחה
 .מצומת אור�, 721שפינוי בית הסוהר דמו� וההגעה אליו ייעשו בכביש ,הקשר

זה : "� של מחוז צפו� בקשר" הפנה צוות המסוק את תשומת לבו של קצי� אג15:06בשעה  ) יז(
גיע לכא� אז מישהו תסתכל שהוא מ, די גדול שהוא מגיע עוד איזה שלוש מאות מטר] אש[מוקד 

 ".צרי! לחכות לו כא� בציר הזה או שהוא ייגמר כא� אחרי שיישר� הכול

 ככל שהאש לנו הודיעו שכרגע שמה תדווח ":ח חיפה דיווחה בקשר" מת15:13 בשעה ) יח(
 "....]בית אור� [הקיבו" של למלו� מתקרבת הנראה

המפקדי� בשטח לאש ענקית  הפנה המסוק המשטרתי את תשומת לב� של 15:20בשעה  ) יט(
 ).721הסמוכה לכביש (המתקרבת לגבעת וולפסו� 

 15:20ולאחר הדיווח שהתקבל בשעה , לאחר הערכת המצב שקיי� מפקד מרחב חו� ) כ(
, חברו מפקד מרחב חו�, ברשת הקשר מהמסוק המשטרתי על אש המתקרבת לגבעת וולפסו�

למפקד שירותי , שהיו בצומת דמו�, הר ודובר מחוז צפו� של המשטר"מפקד המחוז של פקע
 על מנת לוודא שהמעבר בו 721הכבאות חיפה וסיירו ברכב השטח שלו בנסיעה מערבה בכביש 

בסמו! , על נוסעיו, חל� רכבו של מפקד שירותי כבאות חיפה, במשוער, 15:27בשעה . אפשרי
ל ששהו "ציק מלינה זצ אי"ל וסנ"צ אהובה תומר ז"ועל פני תנ, לצומת בית אור� לכיוו� מערב

נוסעי הרכב , לאחר נסיעה קצרה מערבה, בסמו! לצומת בית אור�. ל"צ תומר ז"ברכבה של תנ
לדברי , באותה עת. מעבר לכביש, הבחינו באש בגבעות שבדרו� מזרח, ובה� מפקד מרחב חו�

� הוא קיבל הוראה ממפקד המחוז להגיע בנסיעה מזרחה לצומת בית אור� לש, מפקד מרחב חו�
ובנסיעה מזרחה לכיוו� , מפקד שירותי כבאות חיפה סובב את רכבו ושב על עקבותיו. הערכת מצב

במעי� אמבטיית אש "ה� נתקלו באש ועש� ניכר ונסעו , 15:29�15:30בשעה , צומת בית אור�
ראה מפקד מרחב חו� רכב שנסע מולו , בעת שחלפו באש ובעש�...". ממש נסיעה בתו! האש

צ ליאור "ל ואחריה� רכבו של תנ"צ איציק מלינה ז"צ אהובה תומר וסנ"תנ) רבהמע(ושבו נסעו 
בשל בעיות , א! לדבריו, תו! כדי נסיעה ניסה מפקד המרחב לקרוא לה� ברשת הקשר. ל"בוקר ז

לא , כמו כ� ככל הנראה בשל קשיי הקליטה והדיווח בקשר. לא היה מענה לקריאתו, בקשר באזור
ח "וע� מת, " המרחבי"ליצור קשר ע� הקמב, לאחר שכבר נתקל באש, �עלה בידי מפקד מרחב חו

 .מ וע� מפקד המחוז האחראי לניהול האירוע"ולא ע� המרד, 100חיפה

דיווח בקשר קצי� , כעשר דקות לאחר שאוטובוס הצוערי� החל לעלות בציר, 15:27בשעה  ) כא(
לכיוו� (הציר כלפי מטה  ":שהיה כמה מאות מטרי� דרומית מצומת בית אור�, � המחוזי"האג

__________________ 

ח חיפה נשמעה בקשר מודיעה על שרפה עצומה " מת15:40:51 ועד שעה 15:34:15משעה   100
וקראה להפנות למקו� הימצאותה סיוע דחו) של , על כ� שכמה מכוניות לכודות] בשוויצריה הקטנה[

 א� הוא לא "מרחב חו) ברשת הקשר לקמב נרשמה קריאת מפקד 15:35:04בשעה ; מטוסי כיבוי
 פנה 15:37:41בשעה ; ח חיפה א� לא נענה" קרא מפקד מרחב חו) למת15:37:21בשעה ; נענה

ח חיפה נשמעה " מת15:39:29בשעה ;  להתקשר אליו"מ וביקש להודיע לקמב"מפקד המרחב למרד
 . כוחות למקו� האירוע מפקד מרחב חו) דווח על ירידת15:39:45ובשעה , ברשת קוראת לעזרה
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 15:30בשעה " ה� פה מנסי� למנוע את ההתפתחות של האש על הציר, כרגע בלתי עביר) מערב
 .101..."מטה כרגע סגור] לכיוו� מערב[הציר כלפי : "הוא דיווח בקשר למפקד מחוז צפו�

ול יש מוקד גד: "721 דיווח המסוק המשטרתי על התקרבות הלהבות לציר 15:31בשעה  ) כב(
 מטר מזרחית לקיבו" ר" 400זה ...  מטר400�500מאד שמתקרב לבית אור� ממזרח הוא במרחק 

 ...".אליה�

 ¯ÈˆÏ ˘‡‰ È�ÂÎÈÒ˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯‡Â˙˘ Ú„ÈÓ‰Ó721Â¯·‚Â ÂÎÏ‰  , ˘‡‰Â ÁÂ¯‰ ˙Ó‚Ó ÈÎÂ
·¯ÚÓ ÔÂÂÈÎÏ ‰˙ÈÈ‰ . ¯˘˜· ÂÚÓ˘� ÚÂ¯È‡‰ ÔÓÊ· ÁË˘· ÂÈ‰˘ ‰¯Ë˘Ó È„˜ÙÓ˘ ‰ÏÂÚ ÔÎ
· ÌÈÙÈÏÁÓ Ì‰˘Î ˘È·Î· ÌÈÈ˘ÓÓ ÌÈ�ÂÎÈÒ ÏÚ È˙„Â˜� Ú„ÈÓÂ ÌÈÁÂÂÈ„ Ì‰È�È721 Ï˘· 

˘‡‰ ˙ÂË˘Ù˙‰. 

 ¯·ÚÂ‰˘ Ú„ÈÓ‰Â ˙Â·¯‰ ˙Â‡¯˙‰‰ ˙‡ ÂÓ‚¯˙ ‡Ï ‰¯Ë˘Ó‰ È„˜ÙÓÂ ‰ËÈÏ˘‰ ÈÊÎ¯Ó ÌÏÂ‡Â
ÁË˘· ÌÈÏÚÂÙ‰ ˙ÂÁÂÎÏ ˙ÂÈÚˆ·Ó ˙ÂÈÁ�‰Ï ¯˘˜‰ ˙˘¯· , Â·ˆÂ‰˘ ÌÈ¯ËÂ˘Ï ˙Â·¯Ï

ÌÈÓÂÒÁÓ· ,ÈÓÂÒÁÓ· ÌÈ¯ËÂ˘Ï Â¯Â‰ ‡Ï ·Ï˘ ÌÂ˘·Â ıÂÏÈÁ ˙ÂÁÂÎ Ï˘ ‰ÒÈ�Î ÚÂ�ÓÏ Ì
‰Ïˆ‰Â. 

 È‚Èˆ� Ï˘ Ì‰È˙ÂˆÏÓ‰ ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ ·Ï˘ ÌÂ˘· ‰¯Â‰ ‡Ï ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ „˜ÙÓ ÈÎ ‡ˆÓ�
 ˘È·Î· ÚÂÒ�Ï ÚÂÈÒ‰ ˙ÂÁÂÎ ˙‡ ˙Â�Ù‰Ï ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘672 , ˘È·ÎÏ ‰ÒÈ�Î‰ ˙‡ ÚÂ�ÓÏÂ

721Ô¯Â‡ ˙ÓÂˆÓ  , ˘È·ÎÏ ‰�ÎÒ‰ ˙Â¯·‚˙‰ ÏÚ ÂÏ ÁÂÂ„˘ Û‡ ÏÚ ˙‡Ê721 .¯ÓÏ ÔÎ ÂÓÎ ˙Â
 ‰Ú˘· ÊÂÁÓ‰ „˜ÙÓ ‰¯Â‰ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â‡¯˙‰‰14:49 ,ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ ˙È·Ï ÚÈ‚‰˘ ‰Ú˘ ,

·¯ÚÓ ÔÂÂÈÎÏ ÈÂ�ÈÙ‰ ··Ò ˙‡ ˙Â�ÙÏ ,Ô¯Â‡ ˙ÓÂˆÏ , ˙ÂÁ�‰Ï ÛÂÁ ·Á¯Ó „˜ÙÓÓ ˘˜È· Û‡Â
·˘ Ï˘ ÈÂ�ÈÙ‰ ˙ÂÁÂÎ ˙‡" ˘È·Î· ÚÂÒ�Ï Ò721 . ˙È·Ó Â‡ˆÈ˘ ÈÂ�ÈÙ‰ È··Ò ÏÚÂÙ· ÈÎ ¯ÚÂÈ
 ‰Ú˘· ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰14:30Â -15:30 ˘È·Î ÔÂÂÈÎÏ ÁË˘· ÌÈ„˜ÙÓ‰ È„È· Â�ÙÂ‰ 

ÔÂÓ„ ˙ÓÂˆ Í¯„ ‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰102. 

 

2.  ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ·˘ ‰ËÈÏ˘‰ ÈÊÎ¯Ó-Ï˘Ó‰ "„¯Ó‰Â Ë" Ì- ÌÈÁÂÂÈ„‰ ÍÓÒ ÏÚ Â˘·È‚ ‡Ï 
‰ÚÂ�˙‰ È¯Èˆ ˙ÂÁÈË· ÏÚ ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙ ¯˘˜‰ ˙˘¯· . ÏÚ ·È˘‰Ï „ˆÈÎ ÂÚ„È ‡Ï Ì‰ ÍÎÈÙÏ

Ó‰ ÌÈ¯Èˆ‰ È·‚Ï ÁË˘· ˙ÂÁÂÎ‰ Ì‰ÈÏ‡ Â�Ù‰˘ ˙ÂÏ‡˘ ˙ÂÁÂÎ ˙ÚÂ�˙Ï ÌÈÁÂË·‰Â ÌÈÓÈ‡˙
ÚÂÈÒ. ˙Â‡Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï: 

ס שהוזעק לסייע "" גדוד נחשו� של מחוז צפו� בשב"ט קמב" התקשר למשל12:45בשעה  ) א(
ט המחוז לא הייתה תשובה "למשל. בחילו" וביקש לדעת באילו צירי� להעביר את כוחות הסיוע

א! גורמי� אלה לא ידעו , א" למתנ� של מרחב חו� והלה הפנה אותו"והוא הפנה אותו למרד
 .להשיב על שאלתו

� "למרד, שהיה בדרכו לסייע בפינוי בית הסוהר דמו�, מ" פנה מפקד היס13:49בשעה  ) ב(
או דר! ] 672כביש [דר! הכרמל  "�ברשת הקשר וביקש לדעת באילו צירי� להעביר את כוחותיו 

 .אלתו והפנה אותו לגור� אחר� חו� לא ידע להשיב על ש"מרד]". צומת אור�[ עתלית 

__________________ 

 היה ג� 721אבל מאחר שהגבעה אינה מרוחקת מציר , סביר שהדיווח היה על הציר לגבעת וולפסו�  101
 .בכ� איתות על הסיכוני� שהולכי� ומתהווי� לציר ולסביבתו

 .ראו בעניי� זה בפרק טיפול שירות בתי הסוהר בפינוי אסירי� מבית הסוהר דמו�  102



  פיקוד ושליטה על אירועי� ומבצעי�
משטרת ישראל 

87 

� "מרד;  מסוכ��721 חו� וביקש לדעת א� כביש "ח זיכרו� למרד" פנה מת14:09בשעה  ) ג(
 ".אני לא יודע איזה צירי� חסומי� למי: "חו� השיב

3. ÂËÈÏÁ‰ ÁË˘· ÂÏÚÙ˘ ‰Ïˆ‰‰ ÈÙÂ‚ Ï˘ ÌÈ„˜ÙÓ , ˙È˘È‡‰ Ì˙ÂÓ˘¯˙‰ ÒÈÒ· ÏÚ
˘‡‰ È�ÂÎÈÒÓ ,ÌÓˆÚ ˙Ú„ ÏÚ ÌÈ˙ÚÏ ,Â�ÓÏ ˘È·Î· ‰ÚÈÒ� Ì‰È˙ÂÁÂÎÓ Ú721 ·˜Ú 

‰Ù¯˘‰ ˙ÂË˘Ù˙‰ ,‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ‰ËÈÏ˘‰ ÈÊÎ¯ÓÏ ÚÈ‚‰ „ÈÓ˙ ‡Ï ‰Ê Ú„ÈÓ Í‡ , ÔÏ‰Ï
ËÂ¯ÈÙ‰: 

ס לבית "ד נחשו� במחוז צפו� של שב"נסע מג, לאחר שהוחלט לפנות את בית הסוהר דמו� ) א(
 אור� לכיוו� בית כאשר עבר על פני צומת בית, 14:00סמו! לשעה . 721הסוהר דמו� דר! כביש 

 ע� �לפיכ! הוא חזר לצומת בית אור� וחס� ברכבו . הבחי� שהאש התפשטה לכביש, הסוהר דמו�
כדי שכלי רכב הבאי� לסייע בפינוי לא ייכנסו ,  את הכביש�מפקד מחוז צפו� של המשטרה 

ע כדי למנו, הוא א� החליט לשלוח את אחד מכלי הרכב של יחידת נחשו� לצומת אור�. לכביש
ולהפנות� לנסוע דר! כביש פרויד ואוניברסיטת חיפה כדי , ס לעלות בציר זה"מכלי רכב של שב

 .להגיע לבית הסוהר דמו�

ברשת הקשר של רשות , � של שירותי כבאות חיפה"קצי� אג, כאמור,  הורה14:27בשעה  ) ב(
בשעה ]". ומת אור�לכיוו� צ[לא לרדת לכיוו� בית אור� וכ� הלאה "לכוחות הכבאות , כבאות חיפה

מפקד שירותי הכבאות חיפה לצוותי הכיבוי שעבדו בצומת בית אור� , כאמור,  בער! הורה15:00
 .לכיוו� צומת אור�, מערבה, לא לאפשר לא� רכב לרדת למטה

א לטיפול "שהיה אחראי מטע� מד, א" נסע סג� מנהל מרחב כרמל במד14:28בשעה  ) ג(
.  לכיוו� צומת בית אור� שבכניסה לקיבו" בית אור�721 בכביש מבית הסוהר דמו�, באירוע השרפה

ובהתא� לכ! הנחה , לפני הצומת הוא עצר לתצפית והתרש� שהתנועה בכביש מסוכנת, לדבריו
כמו כ� הנחה את הצוותי� .  ללא קבלת אישורו721א בכביש "לאסור מעבר כלי רכב של מד

 .ת אישורושהגיעו מכביש החו� להמתי� בצומת אור� עד לקבל

 ¯·Â‚ ÔÂÎÈÒ ÏÚ Ú„ÈÓ ‰È‰ ‰Ïˆ‰‰Â ıÂÏÈÁ‰ ˙ÂÁÂÎÓ ÌÈ„˜ÙÓ È„È·˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
 ˘È·Î· ‰ÚÈÒ�· ÍÏÂ‰Â721 ‰Ú˘· ÏÁ‰ 14:00Í¯Ú·  , ‰Ú˘‰ È¯Á‡ ˙‡˘ ¯˙È·Â15:00 ,

˙ÂÈÙÂÏÁ ÌÈÎ¯„· ‡Ï‡ ‰Ê ˘È·Î· ÚÂÒ�Ï ‡Ï Ì‰È˙ÂÁÂÎÏ ˙Â¯Â‰Ï ÂËÈÏÁ‰ Ì‰ ÂÈÙÏÂ . ˙„Â·Ú
‰ËÈÏ˘‰ ÈÊÎ¯Ó· ˙·ÏÂ˘Ó ‰ËÓ‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘   ,·˘Â ‰Ïˆ‰‰ ÈÙÂ‚ È‚Èˆ� ÛÂ˙È˘·"Ò , ‰È‰

˙ÏÏÂÎ ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙Ï ‰Ê Ú„ÈÓ ÏÏÎ˙Ï È„Î ‰· ,‰˘Ú� ‡Ï ‰Ê ¯·„ Í‡. 

 ˘ È · Î  Ï Ú  Ú „ È Ó6 7 2Ô Â Ó „  ˙ Ó Â ˆ Ï  ‰ Ù È Á Ó  לכיוו� העיר חיפה היה 672 כביש : 
 :כמפורט להל�,  בער!14:00�15:30עמוס מאוד בשעות 

. י� לה חוני� בתקופת הלימודי� אלפי כלי רכבבשטח אוניברסיטת חיפה ובאזורי� הסמוכ .1
הוא ציר התנועה היחיד המאפשר יציאת כלי רכב ומפוני� משטח ) 672כביש (חיפה �כביש עספייא
 הוחלט שלא לפנות 12:40בהערכת מצב שקיי� מפקד מרחב חו� בשעה , כאמור. האוניברסיטה

 בתיאו� ע� הנהלת �סיטת חיפה ט אוניבר" החליט קב13:45אול� בשעה . את אוניברסיטת חיפה
מאחר שבתו! פרק זמ� קצר .  לפנות את האוניברסיטה�ומתו! רצו� שלא להסתכ� , האוניברסיטה

נוצר עומס תנועה כבד , פונתה האוניברסיטה ויצאו ממנה אלפי כלי רכב של סטודנטי� ועובדי�
ת כוחות החילו" לבית והדבר עיכב את הגע, �7212 ו705 לכיוו� צפו� וכ� בכבישי� 672בכביש 

 .הסוהר דמו� ואת חילו" האסירי� ממנו
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 דיווח המסוק המשטרתי שנוצר פקק תנועה גדול ביציאה מהאוניברסיטה וביקש 14:01בשעה 
כל : "מ חו� בקשר" דיווח ראש צוות יס14:44בשעה . לתת את הדעת על הצור! לפנות את הציר

לא לכיוו� הזה ולא לכיוו� ] לבית הסוהר דמו�... [שו� כוח לא יגיע. הציר מול האוניברסיטה חסו�
זו תנועה : " הודיעה בקרת רמזורי� חיפה בקשר15:08ובשעה ; "השני למרכז הכרמל הכול חסו�

 ".כנראה שכל מי שבאוניברסיטה יוצא, ממש כבדה

, שהיה סמו! לבית הסוהר דמו�, ח זיכרו�" בער! דיווח ברשת הקשר מת14:22בשעה  .2
וכי ה� , כבאות השתלטו על האש שהייתה בקטע שבי� בית הסוהר דמו� לצומת דמו�ששירותי ה

 .ומש� לכיוו� האוניברסיטה, אישרו לנסוע מבית הסוהר דמו� מזרחה לצומת דמו�

 721 סבבי הפינוי שיצאו מבית הסוהר דמו� פנו מזרחה דר! קטע כביש 14:30החל בשעה , ואכ�
שיצא , י ההחלטה על כיוו� יציאתו של סבב הפינוי השלישייצוי� כ. 672ומש� צפונה דר! כביש 

 סגור 721ח זיכרו� בעקבות הודעתו של מפקד המחוז כי כביש " התקבלה על ידי מת14:30בשעה 
 התקבלה על 15:30עקב אש שהתפשטה אליו ואילו ההחלטה על סבב הפינוי הרביעי שיצא בשעה 

ג� כוחות הסיוע מיחידת נחשו� . 103מסודרתולא כתוצאה של עבודת מטה , ידי המפקדי� בשטח
) מחוז צפו�(ד נחשו� " בעקבות החלטת מג672נסעו בכביש , שבאו לסייע בפינוי, ס"של שב

 . סמו! לצומת בית אור�721 באש שהתפשטה לכביש 14:00שהבחי� סמו! לאחרי השעה 

 ‰Ú˘‰ È¯Á‡ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó14:22 ˘È·Î ‰È‰ 672ÓÚ ‰ÙÈÁÏ ÔÂÓ„ ˙ÓÂˆÓ  ÒÂ
„Â‡Ó ,˘‡ ˙�ÎÒ ÏÚ ˙Â‡¯˙‰ ÂÈ·‚Ï ÂÈ‰ ‡Ï Í‡ . ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È·Ó ÌÈ¯ÈÒ‡‰ ÈÂ�ÈÙ ÏÚÂÙ·

·˘Ó ÚÂÈÒ‰ ˙ÂÁÂÎ ˙Ú‚‰Â"‰Ê ˘È·Î· Â˘Ú� ÂÈÏ‡ Ò , ˘È·Î· ‡ÏÂ721 ¯ÈˆÎ ËÏÁÂ‰ ÂÈÏÚ˘ 
ÚÂ¯È‡‰ ˙ÏÈÁ˙· ‰˘È‚Â ÈÂ�ÈÙ .ÙÁ· ˙·ÏÂ˘Ó ‰ËÓ ˙„Â·Ú ÈÎ ÔÈÂˆÈ ‰Ê ÔÈÈ�ÚÏ Ì‚" ˜

·˘ ‚Èˆ� ·ÂÏÈ˘· È˙¯Ë˘Ó"Ò , ‰È‰˙ÏÏÂÎ ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙ È„ÎÏ ‰Ê Ú„ÈÓ ÏÏÎ˙Ï È„Î ‰·. 

 ˘ È · Î  Ï Ú  Ú „ È Ó6 7 2Ô Â Ó „  ˙ Ó Â ˆ  Ô Â Â È Î Ï  ‡ È È Ù Ò Ú Ó השרפה ,  כאמור: 
 נסגר לסירוגי� ציר 12:00�14:05בשל כ! בשעות . בכרמל החלה באזור המערבי של עספייא

 .העלייה לצומת דמו� מכיוו� עספייא

ירית של המשטרה מסר בפגישה ע� נציגי  מפקד היחידה האוו�ובאשר לנגישות הציר לאחר מכ� 
היה הכביש , 15:35 ועד שעה 13:55משעה , משרד מבקר המדינה שבמש! שהותו באוויר

 .מאש" נקי"מעספייא צפונה 

יש ;  נשר נפתח לתנועה�ציר עספייא " בער! דיווחה התקשורת בש� המשטרה כי 15:00בשעה 
 ". הצד הלא בוער בינתיי�זה, כ� כי זה הצד המזרחי... עומסי תנועה כבדי�

יצוי� כי מפקד בית הסוהר דמו� מסר לנציגי משרד מבקר המדינה כי במש! השעות הראשונות של 
 .השרפה המשיכו להגיע לבית הסוהר דמו� בעלי תפקידי� וסוהרי� מכיוו� עספייא

 ˘ È · Î  Ï Ú  Ú „ È Ó7 0 5 ˘ È · Î Ï  ¯ ˘ �  ¯ È Ú ‰ Ó  6 7 2Ô Â Ó „  ˙ Ó Â ˆ  Ô Â Â È Î Ï  : 
י משרד מבקר המדינה כי ה� נמנעו מלנסוע לבית הסוהר דמו� בכביש ס מסרו לנציג"מפקדי� בשב

היה בכביש עומס ,  בער!14:00החל בשעה , בהמש!.  בשל האש בכרמל שנראתה למרחוק705
א! . 705שחלק� פנו ונסעו בכביש , תנועה כבד בשל יציאת אלפי כלי רכב מאוניברסיטת חיפה

__________________ 

טיפול שירותי בתי הסוהר בפינוי אסירי� מבית הסוהר דמו� באירוע "פירוט בדוח  ראו ,בעניי� זה   103
 ".סדרי פינוי בית הסוהר דמו�"בפרק , "השרפה בכרמל
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,  הציר פנוי לתנועת כלי רכב לכיוו� צומת דמו�דווח בקשר המשטרתי כי, 15:25בשעה , בהמש!
 .נסע בכביש זה, 15:50שיצא בשעה , ואכ� סבב הפינוי החמישי של האסירי�

 ˘ È · Î  Ï Ú  Ú „ È Ó7 2 1 עובר דר! העיר נשר ומתחבר , 752 מתחיל מכביש 7212 כביש :2
ת  שימש באירוע השרפה ציר להגע7212כביש .  מדרו� מזרח לאוניברסיטת חיפה672לכביש 

בשל קרבתו לאש הורה קצי� פיקוח תנועה מרחב חו� על הצבת מחסו� בכביש . כוחות ההצלה
 נפתח �14:45 ל12:30בי� . למניעת תנועה של כלי רכב אזרחיי� לכיוו� צומת דמו�,  בנשר7212

 הכביש נחס� שוב לאזרחי� כדי לאפשר �15:30 ל14:45בי� . הכביש לתנועת כלי רכב אזרחיי�
.  הוא נפתח לתנועה לכל סוגי כלי הרכב15:30והחל בשעה , רכב של כוחות ההצלהתנועה לכלי 

 ציר חלופי לתנועת כוחות פינוי והצלה כולל � ציר זה היה נתיב נגיש 14:45מכא� שהחל בשעה 
 .מזרח�אלה שהגיעו מכיוו� צפו�

 

✯ 

ÔÏ‰Ï„Î ‰ÏÂÚ ‰ÚÂ�˙‰ È¯ÈˆÏ Ú‚Â�· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ Ú„ÈÓ‰ ÌÂÎÈÒÓ: 

1. )‡  ( ˘È·Î È·‚Ï721 - ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È·Ï Ô¯Â‡ ˙ÓÂˆÓ - ˙ÂÚ˘· 14:00-15:31 
·¯ÚÓÏ Á¯ÊÓÓ ˘‡‰ ˙ÂË˘Ù˙‰ ÏÚ ˙ÂÚÈ¯˙Ó‰ ˙ÂÚ„Â‰ ÌÈ�Â˘ ÌÈÓ¯Â‚Ó ÂÏ·˜˙‰ ,Â�ÈÈ‰„ ,

 ¯ÈˆÏ ˘‡ ˙�ÎÒ ÏÚ721 . ˙ÂÚ˘·14:15-14:49 ˙È·Ï Ô¯Â‡ ˙È· ˙ÓÂˆ ÔÈ·˘ ˘È·Î‰ ÚË˜ 
È·Î‰ ÏÚ ˘‡ Ï˘· ‰ÚÂ�˙Ï ÌÂÒÁ ‰È‰ ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰˘ .‰Ê ˘È·Î È·‚Ï , ¯‰ÂÒ‰ ˙È·Ó ÚË˜·

ÔÂÓ„ ˙ÓÂˆÏ ÔÂÓ„ , ‰Ú˘Ó14:22˘‡ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï  , ˙ÂÁÂÎÂ ÂÈÏÚ Â�‚‰ ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘
Â· Â˘Ó˙˘‰ ‰Ïˆ‰‰. 

)· (  ˘È·Î È·‚Ï672‰ÙÈÁÏ ÔÂÓ„ ˙ÓÂˆÓ  , ˙ÂÚ˘·14:20-15:15 ÌÈÁÂÂÈ„ Â· ÂÓ˘¯� ‡Ï 
˘‡ È�ÂÎÈÒ ÏÚ , „Â‡Ó ÒÂÓÚ ‰È‰ ¯Èˆ‰ Í‡)˙‡Ê ÌÚ , ‰Ú˘· ÏÁ‰14:30 ÈÂ�ÈÙ‰ È··Ò ÏÎ 

 ˘È·Î· ÂÚÒ� ÔÂ˘Á� ˙„ÈÁÈÓ ÚÂÈÒ‰ ˙ÂÁÂÎÂ ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È·Ó672 (- ‰È‰ Ô˙È� Â�ÈÈ‰„ 
ÌÈÈÂ�ÈÙ· ÚÈÈÒÏ È„Î Â· ÚÂÒ�ÏÂ ÌÈ¯ÈÒ‡ Â· ˙Â�ÙÏ. 

)‚ (  ˘È·Î672 ˙ÂÚ˘· ¯Â‚Ò ‰È‰ ÔÂÓ„ ˙ÓÂˆÏ ‡ÈÈÙÒÚÓ 12:00-14:00 , ÔÎÓ ¯Á‡Ï Í‡
È�ÂÎÈÒ ÏÚ ÌÈÁÂÂÈ„ ÂÓ˘¯� ‡ÏÂ ‰Ïˆ‰‰ ˙ÂÁÂÎÏ Á˙Ù�‰Ê ¯Èˆ· ‰ÚÂ�˙ ÈÒÓÂÚ ÏÚ Â‡ ˘‡  .

ÌÈ¯ÈÒ‡ ÈÂ�ÈÙÏÂ ¯‰ÂÒ‰ ˙È·Ï ˙ÂÁÂÎ ˙Ú‚‰Ï ˘È‚� ‰È‰ ‰Ê ¯Èˆ Â�ÈÈ‰„. 

)„ (  ˘È·Î705 -·Î¯ ÈÏÎ· ÒÂÓÚ ‰È‰ ‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰ ÈÂ�ÈÙ ¯Á‡Ï  . ‰Ú˘·15:25 ¯ÒÓ� 
‰ÚÂ�˙Ï ÁÂ˙Ù ¯Èˆ‰ ÈÎ ¯˘˜·. 

)‰ (  ˘È·Î7212 - ˘È·ÎÓ 752 ˘È·ÎÏ ¯˘� ¯ÈÚ‰ Í¯„ 672 ÔÂÓ„ ˙ÓÂˆÏÂ - ÁÂ˙Ù ‰È‰ 
 ˙ÂÁÂÎ ˙Ú‚‰ ¯˘Ù‡Ï ˙�Ó ÏÚ ÌÈÈÁ¯Ê‡ ·Î¯ ÈÏÎ ˙ÚÂ�˙Ï ÔÈ‚Â¯ÈÒÏ ¯‚Ò� Í‡ ‰Ïˆ‰‰ ˙ÂÁÂÎÏ

 ‰Ïˆ‰ ;Ï˙ÂÙÓÂ ¯ˆ ‡Â‰ Í‡ ‰ÙÈÁ ¯ÈÚ‰Â ‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰ Í¯„ ¯·ÂÚ Â�È‡ ˘È·Î‰ , ÏÎÓÂ
ÌÈ¯ÈÒ‡ Ï˘ ÈÂ�ÈÙÏÂ ‡ÏÎÏ ‰Ú‚‰Ï ˘È‚� ¯Èˆ ‰È‰ ‡Â‰ ÌÂ˜Ó. 

2.  ˙ÂÚ˘·14:10 ,14:30Â -15:00È˙Â¯È˘Ó ÌÈÓ¯Â‚  ˙‡ ˙Â�ÙÏ ÂˆÈÏÓ‰ ˙Â‡·Î‰ 
 ˘È·Î· ‰ÚÈÒ�Ó Ú�ÓÈ‰ÏÂ ‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰ ˘È·ÎÂ ÔÂÓ„ ˙ÓÂˆ Í¯„ ÌÈ¯ÈÒ‡‰721 ˙È· ˙ÓÂˆÓ 

Ô¯Â‡ ˙ÓÂˆÏ Ô¯Â‡. 
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ÔÎ ÈÎ ‰�‰ , ‰ÚÂ�˙‰ È¯Èˆ ·ˆÓ ÏÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ¯·ËˆÓ‰ Ú„ÈÓ‰ ÁÂ˙È�Ó- 
 ˘‡‰ È�ÂÎÈÒÂ ‰ÚÂ�˙ ÒÓÂÚ Ï˘ ÌÈË·È‰Ó- ‰Ú˘Ó˘ ‰ÏÂÚ 14:22˜ ‰˙ÈÈ‰ ÍÏÈ‡Â  ˙ÓÈÈ

 ˘È·Î· ‰ÚÈÒ�· ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È· ÈÂ�ÈÙÏÂ ‰Ïˆ‰‰Â ıÂÏÈÁ‰ ˙ÂÁÂÎ ˙Ú‚‰Ï ˙Â¯˘Ù‡721 
‰Á¯ÊÓ , ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ ˙È· ÔÂÂÈÎÓ-ÔÂÓ„ ˙ÓÂˆ ÔÂÂÈÎÏ  . Ï˘ È·¯ÚÓ‰ ÚË˜Ï ÈÙÂÏÁ ¯ÈˆÎ ˙‡Ê
 ˘È·Î721 , ·¯ÚÓ ÔÂÂÈÎÏ ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È· ÔÈ·˘-‰ËÓÂ Ô¯Â‡ ˙È· ˙ÓÂˆ  ; Á˙Ù�˘ ¯Èˆ

Ú ‰Ï‡ ˙ÂÚ˘· ÔÈ‚Â¯ÈÒÏ ¯‚Ò�Â˘‡ È�ÂÎÈÒ ·˜ . Í¯Ú· ÂÊ ‰Ú˘· ÏÁ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ „·· „·
 ˘È·Î ÚË˜ ÏÚ ˘‡‰ È�ÂÎÈÒ ÂÓˆÚ˙‰721‰·¯ÚÓ ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È·Ó  , Ô¯Â‡ ˙ÓÂˆ ÔÂÂÈÎÏ

 ˘È·ÎÂ4 ,˘‡‰ ˙ÂË˘Ù˙‰ È�ÂÂÈÎ ÁÎÂ�ÏÂ ˙ÂÁÂ¯‰ ¯Ë˘Ó ·˜Ú. 

·¯ÚÓÏ Á¯ÊÓÓ ˘‡‰ ˙ÂË˘Ù˙‰ ÏÚ ÌÈÚÈ¯˙Ó‰ ÌÈÁÂÂÈ„ ÂÚÓ˘� ˙È˙¯Ë˘Ó‰ ¯˘˜‰ ˙˘¯· .
˘‰ ÈÊÎ¯Ó ÌÏÂ‡Â¯˘˜‰ ˙˘¯· Â¯„Â˘˘ ÌÈÁÂÂÈ„‰ ˙‡ ÂÊÎÈ¯ ‡Ï ‰ËÈÏ , È¯Â„È˘ ˙‡ ˙Â·¯Ï

˜ÂÒÓ‰ , ˙È·Ï ‰Ú‚‰‰Â ÈÂ�ÈÙ‰ È˘È·Î· ‰ÚÈÒ�‰ ˙ÂÁÈË· ‡˘Â�· ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙ Â˘·È‚ ‡ÏÂ
ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ,Ì‰· ÌÈÒÓÂÚ‰Â . ‰ÁÈ˙Ù ÔÈÈ�Ú· ˙ÂËÏÁ‰ ‰¯Â„Ò ‰¯Âˆ· Ì‰· ÂÏ˜˘� ‡Ï

 ‰ÚÂ�˙ È¯Èˆ Ï˘ ‰¯È‚ÒÂ-ÌÈÈÙÂÏÁ ÌÈ¯Èˆ ¯·„· ‰Ê ÏÏÎ·Â  . Â¯È·Ú‰ ‡Ï Ì‰˘ ÔÈÈˆÏ ¯˙ÂÓÏÂ
ÚÂ¯È‡‰ È„˜ÙÓÏ ÔÓÈ‰ÓÂ È�Î„Ú Ú„ÈÓ . ‰ËÈÏ˘‰ ÈÊÎ¯ÓÓ Â˘¯„ ‡Ï Ì„ˆÓ ÌÈ„˜ÙÓ‰- 

Ï˘Ó"ÙÁÂ ÊÂÁÓ‰ Ë" ·Á¯Ó‰ ˜-¯ÂÓ‡Î ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙ ˘·‚Ï . 

 È„˜ÙÓ È„È· ÈÂˆÓ ‰È‰ ÌÈ˘È·Î‰ ·ˆÓ ÏÚ È�ÂÈÁ Ú„ÈÓ˘ ÌÈÚËÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ÔÙÂ‡· Ï˜˘� ‡ÏÂ „·ÂÚ ‡Ï ‰Ê Ú„ÈÓ Í‡ ‰¯Ë˘Ó‰˙Â˘ÚÈ‰Ï ‰È‰ ÍÈ¯ˆ˘ ÈÙÎ ¯Â„Ò .

¯ÂÓ‡Î ,‰¯Ë˘Ó‰ È„˜ÙÓÏ ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ ÂˆÈÏÓ‰ ˙Â�Â˘ ˙ÂÈÂ�Ó„Ê‰· , „˜ÙÓÏ ÌÏÏÎ·Â
ÊÂÁÓ‰ ,ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È·Ó ÌÈ¯ÈÒ‡‰ ÈÂ�ÈÙ Í¯ÂˆÏ ˘ÂÓÈ˘ ˙Â˘ÚÏ ¯Èˆ ‰ÊÈ‡· , ‡Ï Í‡

˙È˙¯Ë˘Ó‰ ¯˘˜‰ ˙˘¯· ÍÎ ÏÚ ÌÈÁÂÂÈ„ Â‡ˆÓ� , ÌÈÏÂÎÈ ÂÈ‰ ‡Ï ‰ËÈÏ˘‰ ÈÊÎ¯Ó ‡ÏÈÓÓÂ
Ú„ÈÓ „·ÚÏ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙ ˘Â·È‚ Í¯ÂˆÏ ‰Ê . 

 ıÂÏÈÁ ˙ÂÁÂÎ ˙Ú‚‰ÏÂ ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È· ÈÂ�ÈÙÏ Í¯ÚÈ‰Ï ÂÎÈ˘Ó‰ Ì„ˆÓ ‰¯Ë˘Ó‰ È„˜ÙÓ
 ˘È·Î Í¯„ ‰Ïˆ‰Â721 - Ô¯Â‡ ˙ÓÂˆ ÔÂÂÈÎÏ ‰·¯ÚÓ ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È·Ó - ˙Â¯·‚˙‰ Û‡ ÏÚ 

 ˘È·ÎÏ ÂÙ˜˘�˘ ˘‡‰ È�ÂÎÈÒ721ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È·Ó ‰·¯ÚÓ ‰ÚÈÒ�·  , ‰˙ÈÈ‰ ÏÚÂÙ·˘ Û‡
 ‰ÙÂÏÁ ¯˙ÂÈ ‰ÁÂË·- ˘È·Î Í¯„ Ì˘ÓÂ ‰Á¯ÊÓ ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È·Ó 672‰ÙÈÁ ÔÂÂÈÎÏ  , Â‡

‡ÈÈÙÒÚ Â‡ ¯˘� ÔÂÂÈÎÏ . ˘È·ÎÏ ‰ÒÈ�Î‰ ˙‡ ÚÂ�ÓÏ ·Ï˘ ÌÂ˘· Â¯Â‰ ‡Ï Ì‚ Ì‰721 
 ‰È‰ ˘È·ÎÏ ˘‡‰ ˙ÂË˘Ù˙‰ ·˜Ú Â· ‰�ÎÒ‰ ˙Â¯·‚˙‰ ÏÚ Ú„ÈÓ‰˘ Û‡ ÏÚ Ô¯Â‡ ˙ÓÂˆÓ

Ì˙Â˘¯· ÈÂˆÓ .È˘ Â˘Ú ‡Ï ‰¯Ë˘Ó‰ È„˜ÙÓ ¯Úˆ‰ ‰·¯ÓÏ Û‡ ÏÚ ‰Ê Ú„ÈÓ· ˘ÂÓ
 ˘È·Î ˙‡ ¯Â‚ÒÏÂ ‰ÙÈÁ ˙ËÈÒ¯·È�Â‡ Í¯„ ÚÂÒ�Ï ÂˆÈÏÓ‰ ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘˘721 ˙ÓÂˆÓ 

Ô¯Â‡ ˙ÓÂˆÏ Ô¯Â‡ ˙È·. 

, אכ�"מסרה המשטרה ש, 2012 ומפברואר 2011מאוקטובר , בתשובותיה למשרד מבקר המדינה
� כי בגבור הסכנה היה טע� והגיו, בכל הנוגע לפינוי אסירי� מהכלא, כפי שמעיר המבקר בצדק

שכ� מרגע יציאת� מ� הכלא הוסרה ,  יפונו האסירי� דר! צירי� חלופיי�721לנסיעה לאור! ציר 
לא כ� בכל הנוגע להגעת כוחות חילו" וליווי נוספי� . הסכנה העיקרית אשר ריחפה מעל ראשיה�

כמצוי� בדוח אכ� ... עדיי� הייתה חשיבות מרובה בהגעה מהירה של הכוחות לכלא , כא�. לכלא
באותה , היו צירי� אלטרנטיביי� להגעה לכלא ויתרונ� של אלה בכ! שסכנת הנסיעה בה�, המבקר

השיקול המרכזי אשר עמד נגד עיני , יחד ע� זאת. 721הייתה פחותה במידה ניכרת מזו שבציר , עת
בי זאת לאור סכנת החיי� הממשית אשר נשקפה ליוש, המפקדי� היה שיקול הזמ� והמיידיות

 היה ציר חיוני יחיד ומהיר לצורכי ביצוע משימות הצלת חיי� ה� מהישובי� 721ציר ... הכלא 
מניעת העברת כוחות ההצלה דר! ציר זה מחשש לסיכונ� הייתה ... שלאורכו וה� מכלא דמו�
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עשויה להביא לעיכוב משמעותי של חילו" אזרחי� ופגיעה בה� וכ� לפגיעה באסירי� או אובד� 
 ]".ההדגשה במקור[דבר שתוצאותיו היו חמורות עשרות מוני�  �שליטה 

 מצומת דמו� לחיפה היה בלתי עביר 672 ציר 14:00�15:15עוד מסרה המשטרה כי בשעות 
 מעספייא לצומת דמו� אכ� היה פתוח ובטוח מסיכוני אש אחרי 672ציר ; למשאיות ולאוטובוסי�

� כלי רכב של תושבי היישובי� דאליית אלא! כמעט ולא נית� למעבר עקב עומס, 14:00השעה 
 כשעה וחצי עד שעה וארבעי� דקות מצומת �מה ג� שזהו ציר ארו! מאוד להגעה , כרמל ועספייא

סבירה , הייתה ראויה, הדר! בה פעל פיקוד המשטרה"המשטרה הוסיפה כי . פרדיס לצומת דמו�
תו! , ! הקצרה והמהירה ביותרבדר, הזרמה מיידית של כוחות לכלא: ומתבקשת בנסיבות העניי�

סגירתו ופתיחתו , א� באמצעות המסוק וא� באמצעות נסיעה של מפקדי� לאורכו, סריקת הציר
 ".בהתא� להתקדמות האש ומידת הסכנה למשתמשי� בו, לסירוגי�

כי , 2012 ומפברואר 2011מאוקטובר , מפקד מחוז צפו� מסר בתשובותיו למשרד מבקר המדינה
וכוחות ההצלה ,  ה� לכלא דמו� וה� לקיבו" בית אור�‰Â ‰È‰„ÈÁÈ‰ ‰˘È‚‰ ¯Èˆ Â�È 721ציר "

שאז נטל ניצב קור� את הפיקוד על האירוע , 14:11מהשעה "והדגיש כי " מוכרחי� היו לנוע עליו
זאת אומרת , זה ארבע מאות מטר מזרחית לקיבו" ר" אליה�' עת דיווח המסוק 15:31ועד השעה 

 721לא התקבל כל דיווח בנוגע לסכנת אש בציר ' ש יעבור את הכבישממ, צרי! ש� כוח שיחצה
 ".  ובי� צומת בית אור�6במקטע שבי� צומת כלא 

 והקושי בפינוי אסירי� דר! איזור 672מפקד מחוז צפו� הוסי� כי בשל עומס התנועה בכביש 
כביש  לכיוו� 721הוא החליט על המש! הפינוי דר! ציר , אשר התנועה בו אטית מאוד, עירוני צפו�

 לא )14:15(שכ� בשעה זו , עוד מסר כי לא סבר שיש למנוע לחלוטי� את הגעת הכוחות לאזור. 4
וכי משעה ששירותי הכבאות השתלטו על האש , הייתה אפשרות אחרת להגיע לבית הסוהר דמו�

ניצב  השעה שבה הודיע � 14:49ובשעה ,  בקטע שבי� בית הסוהר דמו� לצומת דמו�14:22בשעה 
 היה על כוחות הסיוע להגיע �קור� שהקטע בי� צומת בית אור� לבית הסוהר דמו� בטוח לנסיעה 

כמו כ� ציי� מפקד מחוז צפו� כי לא . שהיא מצומת אור� לבית הסוהר דמו�, בדר! המהירה ביותר
ה היות שהמשטר, היה מקו� לחסו� את תנועת כוחות הביטחו� מצומת אור� לכיוו� צומת בית אור�

מפקד . פינתה במועד זה את תושבי קיבו" בית אור� והגישה היחידה לקיבו" הייתה מצומת זה
 וזאת לאחר ‡ ÔÈˆ˜"·Î Ó"‰ÙÈÁ ‡‚ יחד ע� 14:49נסע לכלא דמו� בשעה "מחוז צפו� הוסי� כי 

קיי� הערכת מצב בה השתתפו נציגי� מכוחות ,  ברכבו721שבמהל! פרק הזמ� בו חס� את ציר 
 ]".ההדגשה במקור[א חיפה "מ כב"ש� קצי� אגברא, הכיבוי

מדיווחיו של טפסר משנה , בי� היתר, למד" מסר מפקד מחוז צפו� כי 2012בתשובתו ממר" 
מהו ציר הפינוי המיטבי באות� הדקות בה� פעל , ]� של שירותי כבאות חיפה"קצי� אג[טודובר 

משמעית �ממנו עמדה חדא! לא שמע ,  במקטע שבי� צומת בית אור� לכלא דמו�721בציר 
עוד הוסי� מפקד המחוז כי דבריו של ". 4 מכיוו� כביש 721האוסרת על פינוי והגעה לכלא בציר 

וכי ) 14:15(� משירותי כבאות חיפה משקפי� את מצב הדברי� הנכו� לאותה העת "קצי� האג
" ¯Èˆ ÈÎ ¯·„‰ ˙ÂÚÓ˘Ó ÔÈ‡721ÔÂÁËÈ·‰ ˙ÂÁÂÎ ˙ÚÂ�˙Ï È¯Ó‚Ï ¯Â‚Ò ‰È‰  . היו פני א� אלו

, כי אז היו הכוחות הנמצאי� בצומת בית אור� מנותקי� ומבודדי� בי� שני צירי� חסומי�, הדברי�
ההדגשה ) [4לכיוו� כביש (או דרומה ) לכיוו� הכלא( מזרחה 721ללא אפשרות לנסוע בציר 

 ]".במקור

 מבקר מסר בתשובתו למשרד, טפסר משנה יגאל טודובר, � של שירותי כבאות חיפה"קצי� האג
 מצומת בית אור� לבית הסוהר דמו� ברכבו 721 כי הוא נסע מזרחה על כביש 2012המדינה ממר" 

עוד מסר כי . וכי אישר את פתיחתו של קטע כביש זה, ואחריו נסע מפקד מחוז צפו� ברכב נפרד
היה עימי בהערכת מצב בצומת בית , ]14:49[אכ� בזמ� שמפקד המחוז דיווח שהכביש פתוח "
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� הוסי� כי "קצי� אג...". ושמרנו על הציר מצומת בית אור� לכיוו� צומת דמו� פתוח לחלוטי�אור� 
חיווה את , ] בער!15:00בשעה [לאחר שהגענו ע� מפקד המחוז לבית הסוהר דמו� , באותו מעמד"

] צומת בית אור�[דעתו בפני מפקד המחוז שקטע הכביש שצרי! להישאר סגור הוא מחוות הסוסי� 
 ]".4/721צומת הכבישי� [טה לכיוו� צומת בית אור� כלפי מ

 הנחה 14:27יצוי� כי בשעה ,  והפעולות שנקטו שירותי הכבאות721בהקשר של הסכנות על כביש 
� של שירותי כבאות חיפה ברשת הקשר של שירותי הכבאות את כוחות הכיבוי לסגור "קצי� האג

ור� ולאפשר בו תנועה רק של רכבי כיבוי מצומת בית אור� לכיוו� צומת א, 721את קטע כביש 
 הורה מפקד שירותי הכבאות חיפה לצוותי� 15:00עוד יצוי� שבשעה . 104העובדי� על הציר

 .105"לא לאפשר לא� רכב לרדת למטה"שעבדו בצומת בית אור� 

 ¯Èˆ Ï˘ Â˙ÂÈ‰Ï ¯˘‡721 „ÈÁÈ ¯Èˆ - ˙È·Ó ÌÈ¯ÈÒ‡ ÈÂ�ÈÙ ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÌÈÚËÓ 
ÎÈ ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˘È·Î· ‰ÚÈÒ�· Úˆ·˙‰Ï ÏÂ721 ˘È·Î Í¯„ Ì˘ÓÂ ÔÂÓ„ ˙ÓÂˆÏ „Ú ‰Á¯ÊÓ 

Ô¯Â‡ ˙ÓÂˆÏ „Ú ‰·¯ÚÓ Â‡ ‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰ ; ‡Â‰ Û‡ È¯˘Ù‡ Ô¯Â‡ ˙È· ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ÈÂ�ÈÙ
ÏÂÏÒÓ Â˙Â‡· .ÌÈÎ¯„ Ô˙Â‡· ÚÂÒ�Ï Ì‰ Û‡ ÌÈÏÂÎÈ ‰Ïˆ‰‰ ˙ÂÁÂÎ . ˘È·Î· ‰ÚÈÒ�‰ Ì�Ó‡

721Á‰ Í‡ ¯˙ÂÈ ‰¯ˆ˜ ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È·Ï Ô¯Â‡ ˙ÓÂˆÓ  ‰Ú˘Ó Ï14:00 È�ÂÎÈÒ ÂÈ·‚Ï Â¯·‚ 
˘‡‰ ˙ÂË˘Ù˙‰ . ‰Ú˘· ˘È·Î‰ ˙‡ ÌÒÁ ˙Ú ÊÂÁÓ‰ „˜ÙÓ ÂÓˆÚ· ‰‡¯ ÍÎ14:15 ÍÎ ÏÚÂ 

‚‡‰ ÔÈˆ˜ Ì‚ ÂÏ ÂÁÂÂÈ„" ‰Ú˘· ÈÊÂÁÓ‰ Ì15:04 ‰Ú˘· È˙¯Ë˘Ó‰ ˜ÂÒÓ‰Â 15:06)  „·
 ‰Ú˘· ¯ÂÓ‡Î Á˙Ù� „··14:22 ˘È·Î 721 È˙Â¯È˘Â ÔÂÓ„ ˙ÓÂˆÏ ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È·Ó 

 Â�‚‰ ˙Â‡·Î‰˘‡‰ È�ÙÓ ÂÈÏÚ .(˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ È„˜ÙÓ ˙‡Ê Â‡¯ Ì‚ ÍÎ . È˙Â¯È˘ ÍÎÈÙÏÂ
 ‰Ú˘Ó ÏÁ‰ ÊÂÁÓ‰ „˜ÙÓÏ ÂˆÈÏÓ‰ ˙Â‡·Î‰14:10 ˙È· ˙‡Â ıÂ·È˜‰ È·˘Â˙ ˙‡ ˙Â�ÙÏ 

‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰ ˘È·Î Í¯„ ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ . ˘È·Î˘ ‰�ÚË‰ ˙‡ Ï·˜Ï Ô˙È� ‡Ï ÍÎÈÙÏ721 
‰ ˘È·Î ‡Â‰ ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È·Ï Ô¯Â‡ ˙ÓÂˆÓ ‰Á¯ÊÓ ‰ÏÂÚ‰ ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È·Ï „ÈÁÈ‰ ‰˘È‚

 ‰Ú˘‰ „ÚÂ ÚÂ¯È‡‰ ÏÚ „Â˜ÈÙ‰ ˙‡ ÏË�˘ ‰Ú˘‰Ó˘ ‰�ÚË‰ ˙‡ ‡ÏÂ Ô¯Â‡ ˙È· ıÂ·È˜ÏÂ
15:31 , ˘È·ÎÏ ˙·¯˜˙Ó‰ ˘‡ ÏÚ ˜ÂÒÓ‰ ÁÂÂÈ„ ˙Ú721 , Ú‚Â�· ÁÂÂÈ„ ÏÎ Ï·˜˙‰ ‡Ï

 ¯Èˆ· ˘‡ ˙�ÎÒÏ721Ô¯Â‡ ˙È· ˙ÓÂˆ ÔÈ·Ï Ô¯Â‡ ˙ÓÂˆ ÔÈ·˘ ÚË˜Ó· . 

 ¯Èˆ ˘È·Î Ï˘ Â˙ÂÈ‰Ï ¯˘‡672Ó  ÒÂÓÚ ‰ÙÈÁÏ ÔÂÓ„ ˙ÓÂˆ- ‰Ú˘· ÏÁ‰ ÏÚÂÙ· 14:30 
 ˘È·Î Í¯„ ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È·Ó ÒÂ·ÂËÂ‡· ÌÈ¯ÈÒ‡‰ Â�ÂÙ672 ;˙È�ÓÊ Â· , ˙ÂÁÂÎ ÂÁÈÏˆ‰

ÔÂ˘Á� ˙„ÈÁÈÓ , ¯Èˆ· ÂÈ‰˘672ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È· ÈÂ�ÈÙ ˙ÓÈ˘Ó· ÚÈÈÒÏ ÌÎ¯„·  , ˙‡ ÒÏÙÏ
 ˘È·Î· ÌÎ¯„672ÌÂ¯ÈÁ ÈÒ�Ù ˙ÏÚÙ‰Â ‰ÚÂ�˙‰ ˙�ÂÂÎ‰ ˙ÂÚˆÓ‡·  . ¯˘‡ ÌÈ¯ÈÒ‡‰ ÈÂ�ÈÙÏ

 ˘È·Î ÔÂÂÈÎÏ ‰Á¯ÊÓ672 ‡ÈÈÙÒÚ Í¯„ - Â· ‰ÚÈÒ�‰ Ì‡ Ì‚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó 
˘‡ ˙�ÎÒ Â· ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï˘ È¯‰ ˙ÈË‡. 

 

 נוכחות המסוקי� ועיבוד המידע מדיווחי המסוקי�

לבצע תצפית ולסייע בהכנת תמונת מצב בנושא , בי� היתר, למשטרה מסוקי� המאפשרי� לה
 .התפשטות האש

__________________ 

 .דברי� אלו נאמרו לאחר שכוחות הכיבוי השתלטו על האש מזרחית לבית הסוהר דמו�  104
 .2011מאוקטובר , באות חיפהמפקד שירותי כ, מתשובתו למשרד מבקר המדינה של טפסר אריה רגב  105
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והוא הגיע , )4מסוק ( הזעיק מרחב חו� של המשטרה מסוק משטרתי לסיוע 11:59בשעה  .1
 . בער!12:20למקו� האירוע בשעה 

בשעה , ואכ�.  לכיסוי רצו� של זירת האירוע�לעתי� נדרש שמסוק יחוג כל הזמ� מעל זירת אירוע 
. דיווחי� על השרפה" מחוז צפו� מהיחידה האווירית לוודא שיישמר רצ� ה" ביקש סמב13:17

והגיע לזירה ) 5מסוק ( המריא מסוק שני 13:55ובשעה , היחידה האווירית אישרה את הבקשה
בשעה . משעה זו פעלו אפוא שני מסוקי� של היחידה האווירית בו זמנית.  בער!14:30בשעה 
,  פעל16:20 לשעה 15:15בי� השעה . 16:20 לתדלוק והמריא שוב בשעה 4 נחת מסוק 15:15
 5 מסוק 15:35יצוי� שבשעה . 5 מסוק �מסוק אחד מטע� היחידה האווירית של המשטרה , אפוא

 .15:42היה במגמת נחיתה לצור! הורדת נציג שירותי הכבאות וחזר לזירת האירוע בשעה 

עד ] 721[המסוק יישאר צמוד על הציר הזה " הנחה מפקד מחוז צפו� ברשת הקשר ש14:40בשעה 
 מפקד מחוז צפו� מסר 14:52ג� בשעה . צוות המסוק השיב שיעשה כ�". דמו�סיו� הפינוי מכלא 

שהמסוק יהיה לי על הציר הזה ויבדוק לי כל הזמ� א� השרפה לא מתפתחת בכיווני� "בקשר 
 ביקש קצי� 15:04בשעה . ח זיכרו� על הבקשה" חזר מת15:01 ובשעה 14:58בשעה ". אלה
.  שהכול פנוי4עד כביש , מהקיבו" למטה", 721כביש � של מחוז צפו� מהמסוק לסרוק את "האג

מה מצב הציר "ח זיכרו� את צוות המסוק " שאל מת15:11בשעה ; "שאפשר להוריד את הפינויי�
 ".?של בית אור�

במהל! שהות� מעל זירת השרפה שידרו המסוקי� תמונות של השרפה המלמדות על מגמות  .2
החשיבות שבקליטת . חו בקשר על מראה עיניה�וצוותי המסוקי� דיוו, התפשטותה של האש

התמונות ששידר המסוק המשטרתי ובניתוח� על ידי המשטרה מתעצמת נוכח העובדה שלשירותי 
ושבשעותיו הראשונות , הכבאות לא הייתה יכולת לקלוט את התמונות ששידר המסוק המשטרתי

 .כאמצעי תצפית ושליטהשל אירוע השרפה שירותי הכבאות השתמשו באופ� חלקי בלבד במסוק 

 ˜ÂÒÓ‰ ˙Â�ÂÓ˙ ˙‡ ‰Á˙È� ‡Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚÂÙ·-ÙÁ ‚¯„· ‡Ï "Ï˘Ó ‚¯„· ‡ÏÂ ·Á¯Ó‰ ˜" Ë
 ÊÂÁÓ‰-  ˘‡‰ ˙ÂË˘Ù˙‰ ÏÚ ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙Ï ˜ÂÒÓ‰ ¯„È˘˘ ˙Â�ÂÓ˙‰ ˙‡ ‰Ó‚¯˙ ‡ÏÂ 

 ˘È·Î· ÚÂÒ�Ï ·Î¯ ÈÏÎÏ ¯˘Ù‡Ï Ì‡ ‰ËÏÁ‰ ¯˘Ù‡˙˘721 . ÁÂ˙È� ÈÎ ÔÈÂˆÈ ˙‡Ê ÌÚ
‡‰ ‰„ÈÁÈ‰ ‰˙˘Ú˘ ˙Â�ÂÓ˙‰ „Â‡Ó ‰˘˜ ‰È‰ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ÚÂ¯È‡‰ ¯Á‡Ï ‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ˙È¯ÈÂÂ

 ˘È·Î ÏÚ ·Î¯ ÈÏÎ ˙ÚÂ�˙· ˙Ó‡ ÔÓÊ· ÔÈÁ·‰Ï721 ,¯ÂÊ‡‰ ˙‡ ‰ÒÈÎ˘ ÍÈÓÒ‰ Ô˘Ú‰ ÁÎÂ�Ï. 

 

 

אסו אוטובוס הצוערי�
106

 

  לפני הגעת אוטובוס הצוערי�721תמונת המצב בכביש 

מדי� על מגמה של  בער! התקבלו במשטרה דיווחי� המל�15:30 ל14:15בי� , כאמור .1
קטע כביש זה . 107 בקטע שבי� צומת בית אור� לבית הסוהר דמו�721התגברות סיכוני האש בכביש 

__________________ 

טיפול שירות בתי הסוהר בפינוי בית הסוהר דמו� בעקבות "בעניי� זה ראו פירוט בדוח הביקורת על   106
 ".אירוע השרפה בכרמל

 של גורמי חילו� והצלה שלא מקרב גורמי המשטרה �באותה עת היו ג� דיווחי� לא מועטי� , כאמור  107
 .�721 בכביש  ולפיה� נשקפי� סיכוני� לנוסעי�
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 המליצו שירותי � 14:10 �החל משעה זו , לפיכ!. נסגר ונפתח לסירוגי� ג� לכוחות חילו" והצלה
 15:00ס לפנות את האסירי� דר! כביש האוניברסיטה והחל משעה "הכבאות למשטרה ולשב

 מצומת בית אור� לצומת אור� וא� חסמו בעצמ� את הירידה 721בער! המליצו לסגור את כביש 
ואול� בשו� שלב המשטרה לא נתנה לשוטריה במחסו� בצומת אור� הנחיה . בו מצומת בית אור�

להל� פירוט הדיווחי� ששודרו ברשת . לסגור את הקטע ג� לכלי רכב של כוחות החילו" וההצלה
 :הקשר

;  בשל האש721אפשר לנסוע בכביש � דיווח קצי� סיור חיפה ברשת הקשר שאי14:04עה בש
 ניידת תנועה מחדרה דיווחה בקשר ששירותי הכבאות לא אפשרו לה� לעבור לכיוו� 14:09בשעה 

 הציר " דיווח מפקד מחוז צפו� ברשת הקשר כי 14:15בשעה ; וכי הציר סגור, בית הסוהר דמו�

ס "שב.  הוא דיווח כי הציר נפתח לתנועה14:49בשעה ; " בשל אש על הכבישחסו� לתנועה] 721[
 את ההודעה על סגירת הציר לתנועה ולאחר מכ� 14:37הפי" באמצעות הזימונית שלו בשעה 

 . את ההודעה על פתיחתו14:52בשעה 

 כרגע האש מתקרבת"� של מחוז צפו� למפקד מחוז צפו� כי " דיווח בקשר קצי� אג15:04בשעה 
 הפנה צוות 15:06בשעה ...". כיבוי אש פה לידי, ]721כביש [לציר במקו� שבו עמדנו קוד� 

די גדול שהוא מגיע עוד ] אש[זה מוקד : "� מחוז צפו� בקשר"המסוק את תשומת לבו של קצי� אג
תסתכל שהוא מגיע לכא� אז מישהו צרי! לחכות לו כא� בציר הזה או , איזה שלוש מאות מטר

 ". כא� אחרי שיישר� הכולשהוא ייגמר

אש ענקית ממש "� המחוזי על "ח חיפה ולקצי� האג" דיווח המסוק בקשר למת15:21בשעה 
. וא� שידר לה� תמונות של השרפה)" 721הסמוכה לכביש (הולכת לכיוו� גבעת וולפסו� ... גדולה

 אור� ס מצומת"ח זיכרו� ושאל א� אפשר לשלוח רכב שב"� חו� למת" פנה מרד15:25בשעה 
 �אול� שתי דקות לאחר מכ� ; ..."הצירי� פתוחי�, חיובי: "ח זיכרו� השיב"מת. 721דר! כביש 

 במרחק כמה מאות מטרי� דרומית 721שהיה בכביש (� המחוזי " עדכ� קצי� האג� 15:27בשעה 
ה� פה מנסי� למנוע , הציר כלפי מטה כרגע בלתי עביר: "את מפקד מחוז צפו�) מצומת בית אור�

 ".  ההתפתחות של האש על הציראת

 

 721הגעת אוטובוס הצוערי� לכביש 

ס "ס ברמלה הוא אחת מיחידות הכוננות של שב"קורס הצוערי� של בית הספר של שב .1
, כמה לבנות סיוע, לסיוע בפינוי בית הסוהר דמו�, ביו� השרפה הופעלו).  לבנות סיוע�להל� (

 .ובה� קורס זה

למחסו� המשטרתי , מפקד קורס הצוערי�, ד אמנו� יהבי"יע סג הג�15:10 ל15:05בי�  .2
מפקד הקורס . פתוח למעבר כלי רכב של גופי הצלה בלבד, כאמור, שבשעה זו היה, בצומת אור�

ס "הסביר לשוטר במחסו� שהוא והצוערי� הנוסעי� באוטובוס שיגיע בעקבותיו ה� משב
 .מקו� אפשר לרכבו לעבורוהקצי� ב, ומיועדי� לסייע בפינוי בית הסוהר דמו�

מפקדי הקורס מסרו לשוטר במחסו� כי ה� .  הגיע אוטובוס הצוערי� לצומת אור�15:17בשעה 
הוא ושוטר נוס� , על פי עדות במשטרה של שוטר במחסו�. כוח סיוע לפינוי בית הסוהר דמו�

) 672ביש כ(במחסו� המליצו למפקדי הקורס להגיע לבית הסוהר דמו� דר! כביש האוניברסיטה 
א! ה� העדיפו לעלות , ומאחר שהכביש צר ומפותל, בשל העומס של כלי רכב חילו" והצלה

 . לבית הסוהר דמו�721שוטרי המחסו� אפשרו לאוטובוס להמשי! בנסיעתו בכביש . 721בכביש 
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ח חיפה "בד בבד מת;  בער! הגיע אוטובוס הצוערי� לעיקול הדר! לפני בית אור�15:30בשעה 
ירדו מכיוו� צומת בית אור� , � מחוזי"ד תנועה של תחנת חיפה ואחריה� קצי� אגוראש משר

בדרכ� ה� חלפו בסמו! לאש שבצדי הכביש ולאש שהתפשטה אל . 108 לכיוו� מערב721בכביש 
וחלפו על פני מחסו� שהציבו שירותי הכבאות בצומת בית אור� לחסימת התנועה מערבה , הכביש

למשימה לא שעו קציני המשטרה לחסימה שהציב מפקד צוות נוכח מסירות� . 721על כביש 
 .הכבאות במקו�

לאחר שכבר , )או שניה�(� מחוזי "ח חיפה או קצי� אג"מת) זמ� משוער (�15:31 ל15:30בי� 
חסמו את האוטובוס שטיפס מול� במעלה הכביש והנחו אותו לסוב לאחור , חלפו באש ממזרח

האוטובוס סב לאחור והתחיל בנסיעה כלפי . �721109 ו4ישי� ולחזור על עקבותיו לכיוו� צומת הכב
ש� נתקל באש מולו שהגיעה ממזרח למערב והתפשטה במהירות .  מטר�100�150מטה לאור! כ
 בכיוו� העלייה והצליח לעלות , בהילו! אחורי, האוטובוס התחיל לנסוע לאחור. לאור! הכביש

כשהוא לכוד ,  במשוער15:40בשעה , רא! ש� נתקל שוב באש ממזרח ונעצ,  מטר�100�150כ
 .באש מכל עבריו

שנסע ברכבו לפני אוטובוס הצוערי� , ד אמנו� יהבי"סג,  בער! מפקד קורס הצוערי�15:35בשעה 
 .הגיע לבית הסוהר דמו�

� המחוזי וכבאית "ח חיפה וקצי� האג" בער! אוטובוס הצוערי� וכלי הרכב של מת15:40בשעה 
 אנשי 37 � איש 44באסו� השרפה נספו . ביה� נלכדו במלכודת אשמשירותי הכבאות על יוש

שלושה צוערי� ). נהג האוטובוס(ואזרח ) צופה אש(נער , שני כבאי�, שלושה שוטרי�, ס"שב
הכבאי� משירותי הכבאות , ביציאת�. מנוסעי אוטובוס הצוערי� הצליחו לצאת מהאוטובוס

על מנת לצננ� , ל התיזו עליה� מי�"אלעד ריב� זל והנער "ל אורי סמנדייב ז"עפולה דני חייט ז
 .וה� הצליחו להימלט אתו יחד, אזרח אס� אות� ברכבו. מהחו�

 

 

 תחקיר המשטרה בעקבות השרפה

יישומ� , הפקת לקחי�, תחקיר הוא בירור פרטי ביצוע של פעילות לצור! הסקת מסקנות .1
 נוהל תחקירי� של המשטרה קובע .תכליתו של תחקיר היא שיפור מתמיד של התפקוד; והטמעת�

 יבוצע באחריות מפקד היחידה בסיו� הפעילות או � תחקיר פנימי �כי תחקיר במישור היחידה 
עובדות , שאלת תחקיר: מתכונת התחקיר שנקבעה בנוהל כוללת כמה פרקי�. בסמו! לסיומה

 .המלצות ודגשי מפקד, לקחי�, מסקנות מרכזיות, ממצאי� וניתוח�, מרכזיות

בדרג : בסמו! לאחר אירוע השרפה בכרמל הכינו מפקדי המשטרה תחקירי� בדרגי� שוני� .2
התחקיר . בדרג מחוז צפו� ובדרג יחידות המטה, בדרג מרחב חו� על יחידותיו, תחנת חיפה

__________________ 

ח חיפה הייתה בדרכה "ייתכ� שמת. הסיבות לכ� אינ� ברורות ולא נית� בנסיבות העניי� לברר� עד תו�  108
� מחוזי נסע בראש "נראה שקצי� אג. שבקשר הודיעו כי יש בה לכודי�, לכיוו� חוות גבעת וולפסו�

ות ע� אנשיו בנקודה � המחוזית כדי לאתר מקו� להתמקמ"שיירת המכוניות של אנשי יחידת האג
 .הרחוקה מהאש

ח חיפה נשמעה בקשר מודיעה על שרפה עצומה " מת15:40:51 ועד שעה 15:34:15משעה   109
וקראה להפנות למקו� הימצאותה סיוע דחו& של , על כ� שכמה מכוניות לכודות] בשוויצריה הקטנה[

 .מטוסי כיבוי



 כשלי� ומסקנות,  מחדלי�
 2010 דצמבר 
השרפה בכרמל 

96 

, �"כמו כ� ראש אג. 2011פ בתחילת פברואר "ל ולשר לבט"המסכ� של המשטרה הוצג למפכ
 .2011חקיר המשטרה לנציגי משרד מבקר המדינה בתחילת פברואר הציג את ת, ניצב נסי� מור

של המחוז הצפוני של ) �" אח�להל� (נוס� על תחקירי� אלה ניהל האג� לחקירות ולמודיעי� 
 �חקירת הגורמי� לשרפה )  1:   (שתי חקירות פליליות, � המחוזי"בראשות קצי� אח, המשטרה

 ההרוגי� 44חקירת נסיבות המוות של )  2(;   ר חו�"מהחקירה בוצעה על ידי יחידת התשאול של י
, במועד סיכו� הביקורת. � צפו�"יחידה של אח,  החקירה בוצעה על ידי מפלג הונאה צפו��

החליט פרקליט מחוז חיפה על סגירת תיק החקירה נגד החשודי� בגרימתה , 2011נובמבר 
 .מחוסר ראיות מספיקות, ברשלנות של השרפה בכרמל

 

  התחקירי�ממצאי

משרד מבקר המדינה סקר את התחקירי� שביצעו יחידות המשטרה שהשתתפו באירוע  .1
 :כמפורט להל�, השרפה

‰ Ù È Á  ˙ � Á ˙  ¯ È ˜ Á הטיפול , ההתמודדות,  אופ� ההיערכות� שאלות התחקיר שהוגדרו :˙
 .וקבלת החלטות באירוע שרפה ביערות הכרמל

דבר שסיכ� את , במסנני� למניעת נזקי עש�מסקנות התחקיר של תחנת חיפה היו שהיה מחסור 
ג� של , צוי� הקושי בניהול הקשר המבצעי עקב חוסר קליטה באזור הרכס. הכוחות שפעלו באירוע

, יער(כ� צוינה בעיה בניוד כוחות בשטחי האירוע . הקשר המבצעי וג� של מכשירי הסלולר
 לזווד את ניידות הסיור במסנני� הלקחי� שהמלי" התחקיר לייש� היו לדאוג). שבילי� לא סלולי�

עוד הומל" . ולבדוק דרכי� לשיפור הקליטה והשידור באזור עספייא, לעבודה במוקדי אש ועש�
המשטרה ולגבש תורת הפעלה לעבודה באירועי שרפה  להעביר את ממצאי התחקיר לכלל שוטרי

 .בהיק� מסוג זה

Û Â Á  · Á ¯ Ó  ¯ È ˜ Á , ות לאירוע השרפה בכרמל אופ� ההיערכ�שאלות התחקיר שהוגדרו  :˙
פרקי� את הממצאי� של חלק �התחקיר ריכז בתתי. ההתמודדות עמו וקבלת ההחלטות במסגרתו

 .מיחידות המשטרה שטיפלו באירוע

הפרק על תחנת חיפה �בתת, למשל. בעיקר צוינו החולשות ונקודת החוזק שזוהו וסיבותיה�
וי� קושי בהתמודדות ע� אוכלוסייה שסירבה צ) שהייתה אחראית לפינוי עספייא וקיבו" בית אור�(

ע� זאת צוי� . עומסי תנועה עקב היציאה המהירה ובעיות קשר, קושי באיתור רחובות, להתפנות
הפרק על תחנת �בתת. א ורשויות מקומיות"שהיה שיתו� פעולה בי� שירותי הכבאות ובי� מד

העבודה התבצעה : � האלהצוינו הקשיי) שהייתה אחראית לפינוי יישובי חו� כרמל(חדרה 
קי� לא היה מאורג� "צובר החפ; "מציל"באמצעות התדר המיוחד שהוקצה למפקדי� ולא ברשת 

כלל הגורמי� שהיו אמורי� ) שהקי� מרחב חו�(ק המשטרה "לא נכחו בחפ; ק"ל חפ"על פי תו
יתה שהי(הפרק על תחנת זיכרו� יעקב �בתת). כגו� נציג מהמשרד להגנת הסביבה(להשתת� בו 

א פתחה את החסימות בלי לקבל "מתנ: צוינו החולשות האלה) אחראית לפינוי בית הסוהר דמו�
; א למפקד הגזרה הטריטוריאלית"את אישורו של המפקד הטריטוריאלי בשל חוסר תיאו� בי� מתנ

. מאחר שכוחות רבי� מגורמי� שוני� הגיעו לאזור השרפה נגרמו קשיי� בביצוע הנחיות מפקדי�
) שהייתה אחראית לפינוי טירת כרמל ולהפעלת שטח כינוס(רק על תחנת טירת הכרמל הפ�בתת

 .צוינה בעיית הקליטה ברשת הקשר בשל חוסר בממסרי� בזירת האירוע
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 Ô Â Ù ˆ  Ê Â Á Ó  Ï ˘  Ì È Ú ˆ · Ó ‰  Û ‚ ‡  ¯ È ˜ Á ˙)‚ ‡"Ô Â Ù ˆ  Ì(: שאלת התחקיר 
ות הפועלי� � צפו� לאירוע אסו� הכרמל נתנה מענה ראוי לכוח"הא� תגובת אג: "שהוגדרה

 :� צפו�"להל� הממצאי� העיקריי� שהועלו בתחקיר יחידת אג". באירוע

� מחוז צפו� באמצעות "פעל אג, )מאחר שרכב זה היה במוס!(ק מחוזי נייד "בהיעדר רכב חפ)  א(
היו בעיות )  ג(;   חדיר למי�, �"בשטח צובר החפקי, ק"אוהל חפ)  ב(;   מכשירי קשר בניידות

; מאחר שרבי� השתמשו בתדר המבצע נגרמו שיבושי� בהעברת הדיווחי�)  ד (;  קליטה בקשר
היה מחסור בציוד מיגו� לשוטרי� )  ו(;   )מפות ועזרי�(היה מחסור בעזרי שליטה )  ה(

להרכבו ולסיכו� הנשק� בגינו לכוחות , ולא היה די ידע מקצועי בנוגע לחומר הכיבוי") נישמיות("
 .הפועלי� בשטח

� מחוז צפו� שיש לבחו� את מידת כשירותו והתאמתו "קחי� ליישו� ציי� תחקיר אגבמסגרת הל
להקצות כמה ; ק שיהיה עמיד בתנאי מזג אוויר"לאפיי� אוהל חפ; ק המחוזי הנייד"של החפ

לתרגל את ; להצטייד באמצעי� טכנולוגיי�; למג� שוטרי�; רשתות קשר סמו! לתחילת האירוע
 .לה האזוריי� ועודשיתו� הפעולה ע� גורמי ההצ

הומל" לבחו� את ההתאמה הטכנולוגית של : המלצות התחקיר התמקדו בעיקר בתחו� השליטה
ולשקול להחלי� , לצורכי המשטרה, ובמחוז צפו� בפרט, קי� הניידי� שבידי המשטרה בכלל"החפ

קי� של המחוז אמצעי� "לרכוש עבור חפ; ק ראוי"ק הנייד של המחוז הצפוני בחפ"את החפ
עוד הומל" לבחו� את נקודות המיסו! בתחומי . נולוגיי� שיאפשרו הנפקת עזרי� בתנאי שטחטכ

 .המחוז הצפוני ולגבש פתרו� לבעיה זו

Ô Â Ù ˆ ‰  Ê Â Á Ó  ¯ È ˜ Á בחינת מכלול הפעולות של המחוז ע� :  שאלת התחקיר שהוגדרה:˙
היקפו , רועשאר הגורמי� ששיתפו עמ� פעולה ומידת ההלימה בי� פעולות אלה ובי� אופי האי

 .ומידת חומרתו

יש לשאו� לכ! )  א:   (הלקחי� וההמלצות האלה, בי� היתר, מהתחקיר שעשה מחוז צפו� עלו
יש לרכוש )  ב(;   ק אחוד ויתקבלו החלטות בשיתו� גורמי ההצלה והחירו�"שבכל אירוע יוק� חפ

עיות קליטה ושידור לנוכח העובדה שבמש! שני� יש ב)  ג(;   את הציוד המתאי� למיגו� שוטרי�
יש לוודא ע� כל גורמי החירו� וההצלה )  ד(;   יש להציב ממסר באזור הרכס, באזור רכס הכרמל

ק האחוד "יש לשת� בחפ)  ה(;   "תדר מציל"כי כבר בתחילת האירוע יוחל לעשות שימוש ב
ת שמה� יש לקבוע שטחי כינוס והיערכו)  ו(;   נציגי� מהגופי� הרלוונטיי� לטיפול באירוע

 .יישלחו הכוחות למשימה לאחר תדרו!

È ˆ ¯ ‡ ‰  ¯ È ˜ Á ˙  2011ל בינואר "ממצאי התחקירי� של יחידות המשטרה הוצגו למפכ :‰
בסו� חודש זה הוכ� סיכו� ; ל מול ראשי ארגוני� שמחו" למשטרה"והתקיי� סיכו� של המפכ

 .קירר מצגת של התח" הכי� אג� המבצעי� במטא�3.2.11וב, ל"מתכלל בראשות המפכ

ה� הפקת לקחי� מאירוע אסו� השרפה בכרמל כדי לשפר , כפי שהוגדרו במצגת, מטרות התחקיר
 .את המוכנות ואת הטיפול הכולל באירועי� מעי� אלה בעתיד

חשוב מאוד שמפקדי� המשתתפי� בתחקיר ידברו במסגרתו בפתיחות מרבית על האירוע  .2
וני� תיקו� ושהארגו� יפיק את מרב הלקחי�  כדי להבטיח שיועלו כל הליקויי� הטע�המתוחקר 

מחשש שיהיה בכ! כדי ,  אול� מפקדי� אלה עלולי� להירתע מלהודות בכשלי��מאות� ליקויי� 
 .להפליל� במישור הפלילי
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ל מוגני� מפני "המשתתפי� בתחקירי� של צה, יצוי� כי לצור! הבטחת גילוי הלב והפתיחות
"הפללה עצמית"

110
� לחוק המשטרה נית� חיסיו� חלקי לעניי� בירור קבילות  עוד יצוי� כי בתיקו.

 .111שוטרי�

 ÌÈ¯È˜Á˙· ÂÚÓ˘Â‰˘ ÌÈ¯·„˘ ÁÈË·‰Ï ˙�Ó ÏÚ ‰˜È˜Á ÈÂ�È˘ ÌÂÊÈÏ ÏÂ˜˘Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ
ËÙ˘Ó‰ ˙È·· ÈÏÈÏÙ ÍÈÏ‰ ˙¯‚ÒÓ· ‰ÏÈ·˜ ‰È‡¯ Â·˘ÁÈÈ ‡Ï 

 

 

 פעולות שעשתה המשטרה לאחר אירוע השרפה בכרמל

, את ראש אג� המבצעי� דאז, ניצב דוד כה��רב, ל דאז"מפכע� סיו� התחקיר המשטרתי מינה ה
לעמוד בראש צוות ליישו� מלא של הלקחי� המערכתיי� שהופקו ומינה שבעה , ניצב ניסי� מור

 . ליישו� הלקחי��החירו� וההצלה , צוותי� הכוללי� נציגי� מכלל גופי הביטחו�

 כי נושא 2011תה מאוקטובר אשר לשיפור יכולות הפיקוד והשליטה ציינה המשטרה בתשוב
וכי הואצה העבודה , 2011ש נקבע כיעד מרכזי בתכנית העבודה של אג� המבצעי� לשנת "הפו

ק "קי� הודיעה המשטרה כי נבנו רכבי חפ"בעניי� החפ. ש"ש ומכלולי הפו"לגיבוש תפיסת הפו
� אמצעי בעניי. ק למחוז ירושלי� נמצא בשלבי תכנו�"וכי חפ, י"חדשי� למחוזות דרו� וש

מערכות להעברת ,  נרכשו אמצעי שליטה רבי� ובה� ערכות להעברת תמונה ממסוק�השליטה 
המשטרה הוסיפה . בלו� תצפית ומצלמות שמעבירות חוזי באופ� אלחוטי, תמונה באופ� אלחוטי

שתתחבר לכלל מערכות השליטה והבקרה ") תמנו�("כי כיו� היא נמצאת בשלבי פיתוח מערכת 
 . לצור! יצירת תמונת מצב וקבלת החלטותשל הארגוני�

הודיעה המשטרה כי מאז השרפה ובעקבות , 2012מפברואר , בתשובתה למשרד מבקר המדינה
ע� פרסו� הדוח . תחקיר המשטרה בוצע תהלי! של הפקת לקחי� והחל מהל! של תיקו� הליקויי�

� לתיקו� ליקויי� ל אשר יורה על נקיטת האמצעי� המתבקשי"הסופי יובא הדוח לעיו� המפכ
 .ויישו� המלצות

 

 

__________________ 

נקבעו הסדרי� לגבי קבילות מידע שנמסר , �1955ו"התשט, בהקשר זה יצוי כי בחוק השיפוט הצבאי  110
כל חומר אחר , פרוטוקול התחקיר, בחוק זה נקבע כי דברי� שהושמעו בתחקיר. במסגרת תחקיר צבאי

למעט , לא יתקבלו כראיה במשפט"הממצאי� והמסקנות של התחקיר , וכ הסיכומי�, שהוכ במהלכו
בדברי ההסבר להצעת החוק צוי ". בתחקירבשל מסירת ידיעה כוזבת או העלמת פרט חשוב במשפט 

כי תחקיר צבאי הוא כלי שנועד לאפשר לרשויות הצבא לאתר ליקויי� וכשלי� בתפקודו של הצבא או 
וכי הידיעה שהעדויות שנשמעו במהל! התחקיר ומסקנות התחקיר לא , בתפקוד� של המשרתי� בו

 .תחקיר למסור עדות אמתיש בה כדי לעודד את המעורבי� ב, יוגשו כראיה בבית משפט

�ו"התשס, )בירור קבילות שוטרי� והוראות שונות, די משמעתי(,  לחוק המשטרה102' בתיקו לס  111
2006. 
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 אחריות מפקדי המשטרה במסגרת האירוע

 בעתות חירו� ובעת � ואולי ביתר שאת �תפקוד� של מפקדי� אינו נבח� רק בעת שגרה אלא ג� 
מפקדי המשטרה שניהלו את אירוע השרפה בכרמל פעלו במהלכו . שמתרחשי� אירועי� חריגי�

ע� זאת ביקורת משרד מבקר . ב אישי בניסיו� להציל חיי� ורכושבתנאי סיכו� תו! גילוי אומ" ל
המדינה שעסקה בתפקוד המשטרה ביומה הראשו� של השרפה העלתה ליקויי� בתפקוד� של 

 העבודה של המשטרה עצמה יהליקויי� נמצאו ביחס לנוהל. מפקדי המשטרה שניהלו את האירוע
 .  ולתבונת הפיקודואי� בקביעת� משו� נקיטת עמדה באשר לשיקול הדעת

בפקודות המשטרה ובנהליה נקבעו הוראות ברורות ומפורשות בכל הנוגע לפיקוד ושליטה  .1
 . ולהפעלת מרכזי שליטה בעתות שגרה ובעתות חירו�

ועדה ציבורית וועדה משטרתית פנימית עמדו כבר בעבר על אחריותו של המפקד בכל הנוגע  .2
 .לפיקוד ושליטה על כוחות באירועי�

לתפקודו של מפקד , בי� היתר, )ועדת אור( התייחסה ועדת חקירה ממלכתית 2003בשנת  ) א(
הוועדה קבעה כי מפקד .  במגזר הערבי2000בעת אירועי אוקטובר , מחוז צפו� של המשטרה דאז

וא� מידע כזה אינו זור� , מחוז אמור לקבל מידע עדכני ומפורט על המתרחש בתחומי המחוז שלו
כדי שיוכל לקבל את ההחלטות הנכונות על פי תמונת המצב זאת  .חייב לדרוש אותוא  הו�אליו 

 צפו�מפקד המחוז  ועדת אור ציינה כי .ולהעביר בהתא� לכ! הנחיות ופקודות לכוחות הכפופי� לו
  ולא הפעילאחריותושבבמחוז מתרחש צור! לקבל מידע עדכני על העל הדעתו את לא נת� דאז 

נפגעה יכולתו לנהל את פעילות המשטרה באירועי� "בשל כ!  .אליו כמתחייבק נייד בצמוד "חפ
מכלול העובדות שהוכחו מצביע " מסקנת הוועדה הייתה כי ".הרבי� שהתרחשו בתחומי המחוז

 . 112של מפקד המחוז דאז" על כשל מהותי במילוי תפקידו

, ניצב דודי כה��רב, ל המשטרה דאז"מינה מפכ, בעקבות אירועי פקיעי�, 2007באוקטובר  )ב(
יצוי� שבמועד זה היה ניצב שמעו� קור� מפקד . ועדה לבדיקת פעילות המשטרה באירועי חירו�

ועדת . ק המרחבי העביר לו מפקד המרחב את הפיקוד על המבצע"וע� הגעתו לחפ, מחוז צפו�
ו� שלא בי� היתר כיו, הבדיקה קבעה שמפקד מחוז צפו� לקה בהיבטי� שוני� של מילוי תפקידו

בי� המפקדי� קיי� פער "הוועדה ג� התייחסה לכ! ש. הייתה בידו תמונת מצב מלאה על המתרחש
לא בוצעה "ושהעברת הפיקוד ממפקד המרחב למפקד המחוז " בתפישת חלוקת האחריות במבצע

 .113"גלוי וסדור, באופ� פורמלי

נות מחוז הצפו� תחקירי� משטרתיי� שנעשו בעקבות אירועי שרפה ותרגיל לבדיקת מוכ .3
: בכל הקשור לפיקוד ושליטה על אירועי�, לעתי� חוזרי�, לאירוע אסו� המוני הצביעו על ליקויי�

תפקוד לקוי , ביצוע הערכות מצב מסודרות�אי, קי�"הקמת צובר חפ�אי, ק מחוזי"הפעלת חפ�אי
קויי� חלק מלי. המשמשת לקשר בי� כוחות ההצלה" מציל"הפעלת רשת �של מרכזי שליטה ואי

 .אלה לא זו בלבד שנגעו למחוז צפו� של המשטרה אלא למעשה חזרו ונשנו בעת השרפה בכרמל

ולנוכח ממצאי , על פי נוהלי המשטרה בעניי� הפיקוד והשליטה והפעלת מרכזי שליטה .4
בח� משרד מבקר המדינה , הוועדות שהוזכרו לעיל ולקחי המשטרה מתחקירי� שהיא עשתה בעבר

 .יות� של מפקדי המשטרה לליקויי� הנוגעי� לתפקוד המשטרה בשרפה בכרמלאת סוגיית אחר

__________________ 

ועדת החקירה הממלכתית לבירור ההתנגשויות בי כוחות הביטחו לבי אזרחי� ישראליי� "דוח של   112
 .2003ספטמבר , "2000באוקטובר 

 ".30.10.07ועי פקיעי ועדה בודקת לאיר"דוח   113
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 ÏÚÙ ÚÂ¯È‡‰ ˙‡ ÏÂ‰È�Ï È‡¯Á‡ ‰È‰˘ ‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ „˜ÙÓ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰
‰ËÈÏ˘ ÈÊÎ¯Ó ˙ÏÚÙ‰Ï ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÏ‰�‰Â ˙Â„Â˜Ù‰ ÈÙÏ ‡Ï˘ , Ï˘ ˙ÂˆÏÓ‰‰ ˙‡ Ì˘ÈÈ ‡Ï

‰Ê ÔÈÈ�Ú· ¯·Ú· Â˜ÒÚ˘ ¯Â¯È·Â ‰˜È„· ˙Â„ÚÂ ,‡ÏÂ ‰˜ÈÙ‰ ‰¯Ë˘Ó‰˘ ÌÈÁ˜Ï‰ ˙‡ ÚÈÓË‰ 
¯·Ú· Í¯Ú�˘ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ÏÈ‚¯˙ÓÂ ÌÈÓÂ„ ÌÈÚÂ¯È‡Ó. 

 

 

 ניצב שמעו� קור�, מפקד מחוז הצפו� של המשטרה

 ופרש 2007ניצב שמעו� קור� כיה� בתפקיד מפקד המחוז הצפוני של המשטרה מאמצע שנת 
וז וכ� באחריות מפקד המחוז נושא באחריות כוללת לנעשה במח. 2011מהמשטרה בפברואר 

ובכלל זה להפעלת� של מרכזי , ישירה לפיקוד ושליטה על אירוע השרפה בתחו� המחוז שלו
 .השליטה האמורי� לספק לו את תמונת המצב שעליה יתבססו החלטותיו

 בער! 11:30ובשעה , במועד פרו" השרפה שהה מפקד מחוז צפו� במטה המחוז הצפוני בנצרת
 בער! קיבל מפקד המחוז 12:00בשעה .  על שרפה באזור עספייא� המחוזי דיווח"קיבל מהמרד

לאחר הערכת מצב שקיי� מפקד . דיווח נוס� על פינוי תושבי� מהשכונה המערבית של עספייא
 בער! יצא ניצב 13:10בשעה . הוא עדכ� את מפקד מחוז צפו� בפרטיה, 12:40מרחב חו� בשעה 

! הנסיעה הבחי� בעש� המיתמר מעל לרכס במהל; "נעורי�"קור� לביקור מתוכנ� במכללת 
וקיבל ממפקד מרחב חו� דיווח על התפתחות השרפה ועל הסכנה הנשקפת לבית הסוהר , הכרמל

בעקבות זאת החליט מפקד המחוז לחבור למפקד מרחב חו� והורה לקציני המטה שלו . דמו�
זירת האירוע בשעה � המחוזי הגיע סמו! ל"בפועל קצי� האג. ק מחוזי"להקי� בצומת דמו� חפ

.  בער!15:00וקציני מטה נוספי� חברו אליה� בשעה , ק לא תקני"ע� רכב חפ, ""והסמב, 13:40
 .היה מפקד המחוז מפקד האירוע)  בער!14:00בשעה (ממועד הגעתו לזירת האירוע 

לאירוע רחב היק� בדרג מחוזי ובעל מאפייני� של , תו! שעות אחדות, השרפה בכרמל התפתחה
נוצר עומס על הכבישי� וסיכוני האש שנשקפו , ובמהלכה פונו יישובי� אחדי�, המוניאסו� 

 .מבית הסוהר דמו� מערבה הלכו וגברו, 721לכביש 

· ˆ Ó  ˙ � Â Ó ˙  ˘ Â · È ‚ Â  ‰ Ë È Ï ˘  È Ê Î ¯ Ó  ˙ Ï Ú Ù ‰ : ÚÒ� ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ „˜ÙÓ
ÁË˘· Ú�Â ÚÂ¯È‡‰ ¯ÂÊ‡Ï ,˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘Ó ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· ÈÂÂÈÏ· ÌÈ˙ÚÏ , Ì‡˙‰·

‰ ˙Â˘Á¯˙‰ÏÁË˘· ˘‡‰ ˙ÂÁ˙Ù˙‰ ÈÙÏÂ ÌÈÚÂ¯È‡ .ÂÏÏ‰ ÌÈÚÂ¯È‡‰ ÏÎ ˙Â¯ÓÏ , ÂÎ˘Ó�˘
˙ÂÚ˘ È�Ù ÏÚ ,ÚÂ¯È‡‰ „˜ÙÓ Â˙ÂÈ‰ ˙Â¯ÓÏÂ , ‰ËÈÏ˘‰ ÈÊÎ¯Ó˘ ÊÂÁÓ‰ „˜ÙÓ ‡„ÈÂ ‡Ï

ÚÂ¯È‡‰ È�ÈÈÙ‡ÓÓ ·ÈÈÁ˙ÓÎ ÂÏÚÙÈ ,Ï˘ÓÓ ˘¯„ ‡Ï" Ï·˜Ï ‰ËÓ‰ È�Èˆ˜ÓÂ ÊÂÁÓ‰ Ë
ÙÁ ¯·Âˆ ˙Ó˜‰ ÏÚ ‰¯Â‰ ‡ÏÂ ˙È�Î„Ú ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙"·ÈÈÁ˙ÓÎ ÌÈ˜ ÚÂ¯È‡‰ ˙¯ÓÂÁÓ 

ÂÙ˜È‰Â. 



  פיקוד ושליטה על אירועי� ומבצעי�
משטרת ישראל 

101 

·¯ÚÓÏ Á¯ÊÓÓ ˘‡‰ ˙ÂË˘Ù˙‰ ÏÚ ÌÈÚÈ¯˙Ó‰ ÌÈÁÂÂÈ„ ÂÚÓ˘� ˙È˙¯Ë˘Ó‰ ¯˘˜‰ ˙˘¯· .
¯˘˜‰ ˙˘¯· Â¯„Â˘˘ ÌÈÁÂÂÈ„‰ ˙‡ ÂÊÎÈ¯ ‡Ï ‰ËÈÏ˘‰ ÈÊÎ¯Ó ÌÏÂ‡Â , È¯Â„È˘ ˙‡ ˙Â·¯Ï

 ˙È·Ï ‰Ú‚‰‰Â ÈÂ�ÈÙ‰ È˘È·Î· ‰ÚÈÒ�‰ ˙ÂÁÈË· ‡˘Â�· ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙ Â˘·È‚ ‡ÏÂ ˜ÂÒÓ‰
ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ,ÓÂÚ‰ÂÌ‰· ÌÈÒ . ‰ÁÈ˙Ù ÔÈÈ�Ú· ˙ÂËÏÁ‰ ‰¯Â„Ò ‰¯Âˆ· Ì‰· ÂÏ˜˘� ‡Ï

 ‰ÚÂ�˙ È¯Èˆ Ï˘ ‰¯È‚ÒÂ-ÌÈÈÙÂÏÁ ÌÈ¯Èˆ ¯·„· ‰Ê ÏÏÎ·Â  . Â¯È·Ú‰ ‡Ï Ì‰˘ ÔÈÈˆÏ ¯˙ÂÓÏÂ
ÚÂ¯È‡‰ È„˜ÙÓÏ ÔÓÈ‰ÓÂ È�Î„Ú Ú„ÈÓ . ‰ËÈÏ˘‰ ÈÊÎ¯ÓÓ Â˘¯„ ‡Ï Ì„ˆÓ ÌÈ„˜ÙÓ‰- 

Ï˘Ó"ÙÁÂ ÊÂÁÓ‰ Ë" ·Á¯Ó‰ ˜-¯ÂÓ‡Î ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙ ˘·‚Ï . 

Ï˘Ó"Ë˜ÂÒÓ‰ È¯Â„È˘ ¯Á‡ ·˜Ú ‡Ï ÊÂÁÓ‰  , ÏÚ ˙ÂÈÊÁ˙ ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘Ó ˘¯„ ‡ÏÂ
˘‡‰ È�ÂÎÈÒ ,‰· ‰ËÈÏ˘‰Â ‰˙ÂË˘Ù˙‰ È�ÂÂÈÎ ,ÌÂ¯‚Ï ‰ÏÂÏÚ Â‡ ˙Ó¯Â‚ ‡È‰˘ ˜Ê�‰ ÏÚ ,

È�ÂÈÁ Ú„ÈÓ· ¯·Â„Ó˘ Û‡ Ì‰ÈÏÚ ¯ÈÂÂ‡‰ ‚ÊÓ ˙ÚÙ˘‰ ÏÚÂ. 

 ˘È·Î· ÌÈ¯ÈÒ‡‰ ˙‡ ˙Â�ÙÏ ‰¯Ë˘Ó‰ È„˜ÙÓÏ ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ Ï˘ ˙ÂˆÏÓ‰721Ó  ‰Á¯Ê
˙È˙¯Ë˘Ó‰ ¯˘˜‰ ˙˘¯· ÂÁÂÂ„ ‡Ï ÔÂÓ„ ˙ÓÂˆ ÔÂÂÈÎÏ , ÂÈ‰ ‡Ï ‰ËÈÏ˘‰ ÈÊÎ¯Ó ‡ÏÈÓÓÂ

·ˆÓ ˙�ÂÓ˙ ˘Â·È‚ Í¯ÂˆÏ ‰Ê Ú„ÈÓ „·ÚÏ ÌÈÏÂÎÈ. 

 ‰ÚÂ�˙‰ È¯Èˆ ·ˆÓ ÏÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ¯·ËˆÓ‰ Ú„ÈÓ‰ ÁÂ˙È�Ó- ÌÈË·È‰Ó 
 ˘‡‰ È�ÂÎÈÒÂ ‰ÚÂ�˙ ÒÓÂÚ Ï˘- ‰Ú˘Ó˘ ‰ÏÂÚ 14:22‡ ˙ÓÈÈ˜ ‰˙ÈÈ‰ ÍÏÈ‡Â  ˙Â¯˘Ù

 ˘È·Î· ‰ÚÈÒ�· ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È· ÈÂ�ÈÙÏÂ ‰Ïˆ‰‰Â ıÂÏÈÁ‰ ˙ÂÁÂÎ ˙Ú‚‰Ï721‰Á¯ÊÓ  ,
 ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ ˙È· ÔÂÂÈÎÓ-ÔÂÓ„ ˙ÓÂˆ ÔÂÂÈÎÏ  . ˘È·Î Ï˘ È·¯ÚÓ‰ ÚË˜Ï ÈÙÂÏÁ ¯ÈˆÎ ˙‡Ê

721 , ·¯ÚÓ ÔÂÂÈÎÏ ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È· ÔÈ·˘-‰ËÓÂ Ô¯Â‡ ˙È· ˙ÓÂˆ  ; ¯‚Ò�Â Á˙Ù�˘ ¯Èˆ
ÎÈÒ ·˜Ú ‰Ï‡ ˙ÂÚ˘· ÔÈ‚Â¯ÈÒÏ˘‡ È�Â . ÂÓˆÚ˙‰ Í¯Ú· ÂÊ ‰Ú˘· ÏÁ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ „·· „·

 ˘È·Î ÚË˜ ÏÚ ˘‡‰ È�ÂÎÈÒ721‰·¯ÚÓ ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È·Ó  , ˘È·ÎÂ Ô¯Â‡ ˙ÓÂˆ ÔÂÂÈÎÏ4 ,
˘‡‰ ˙ÂË˘Ù˙‰ È�ÂÂÈÎ ÁÎÂ�ÏÂ ˙ÂÁÂ¯‰ ¯Ë˘Ó ·˜Ú .Ï˘Ó ¯ÂÓ‡Î ÌÏÂ‡Â" ‡Ï ÊÂÁÓ‰ Ë

¯˘˜‰ ˙˘¯· ÁÂÂ„˘ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ Á˙È� ‡ÏÂ ÊÎÈ¯ ,Ë˘· ˙ÂÁÂÎ‰Ó Ú„ÈÓ ·‡˘ ‡Ï ‡ÏÂ Á
ÌÈ„˜ÙÓ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ Í¯ÂˆÏ ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙ ˘·È‚. 

ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ „˜ÙÓ ˙Â˘¯Ï ,ÚÂ¯È‡‰ „˜ÙÓÎ , ÌÈÈ�ÂÈÁ ‰ËÈÏ˘Â „Â˜ÈÙ ÈÚˆÓ‡ Â„ÓÚ ‡Ï- 
Ï˘Ó"ÙÁÂ Ë" ˜-ÚÂ¯È‡‰ ÏÂ‰È�Ï ˙È�Î„Ú ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙ Ì‰Ó Ï·˜Ï ÂÏ Â¯˘Ù‡È˘  . ‡Ï ÍÎÈÙÏ

˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ï ÌÏ˘Â ¯Â„Ò ÒÈÒ· ÂÈ„È· ‰È‰ ,‚ ÈÎ¯„Ï Ú‚Â�· ‰Ê ÏÏÎ·Â ˙È·Ï ˙ÂÈÙÂÏÁ ‰˘È
Â�ÓÓ ÌÈ¯ÈÒ‡‰ ÈÂ�ÈÙÏÂ ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ , ÈÎ¯„· ‰ÚÂ�˙‰ ÈÒÓÂÚ·Â ˘‡‰ È�ÂÎÈÒ· ·˘Á˙‰·

˙Â¯ÂÓ‡‰ ‰˘È‚‰ . ÁË˘· ÌÈÏÚÂÙ‰ ˙ÂÁÂÎ‰ ÏÚ ‰ËÈÏ˘‰Â „Â˜ÈÙ‰ ˙ÏÂÎÈ ‰Ú‚Ù� ÍÎ·
˙Â�˙˘Ó‰ ˙Â·ÈÒ�Ï Ì‡˙‰· ÌÈÚÂ¯È‡· È·ËÈÓ ÔÙÂ‡· ÏÙËÏ ˙ÏÂÎÈ‰Â. 

‰Ï‡ ‰ËÈÏ˘ ÈÏÎ ¯„ÚÈ‰· ,Â„ÓÚ˘ Ú„ÈÓ‰ ˙Â¯Â˜Ó Â˙ÂÓ˘¯˙‰ ÂÈ‰ ÊÂÁÓ‰ „˜ÙÓ ˙Â˘¯Ï 
ÂÈ�ÈÚ ‰‡¯ÓÓ ˙È˘È‡‰ ,Â˙ÚÈÒ� ÏÂÏÒÓ· ˘‚Ù˘ ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· ÌÚ ˙ÂÁÈ˘Â ˙Â˘È‚Ù ,

·˘ÓÂ ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘Ó ÌÏÏÎ·Â"Ò ,¯˘˜‰ ˙˘¯· ÌÈÓ˘¯ ˙¯·Ú‰Â ‰�Ê‡‰ . Ì�È‡ ‰Ï‡
 ˙È˙Î¯ÚÓ ˙È¯ÂÊ‡ ‰ÈÈ‡¯ ÌÈ¯˘Ù‡Ó Ì�È‡Â ‰ËÈÏ˘ ÈÊÎ¯Ó Ï˘ ‰¯Â„Ò ‰ËÓ ˙„Â·ÚÏ ÛÈÏÁ˙

�ÂÎÈÒ ÏÚ ‰·Á¯ ˘È·ÎÏ Û˜˘�˘ ÍÏÂ‰Â ¯·Â‚‰ ÌÂÈ‡‰ ÏÚÂ ‰˙ÂË˘Ù˙‰ È�ÂÂÈÎÂ ˘‡‰ È721 
˘‡‰ ÔÈ‚·. 

Ê Â Á Ó ‰  ˙ Ó ¯ ·  · ˆ Ó  ˙ Â Î ¯ Ú ‰  Ú Â ˆ È ·:‡È‰ ·ˆÓ ˙Î¯Ú‰  ,¯ÂÓ‡Î , ¯Â„Ò ÍÈÏ‰
 ˙¯ˆÂ�‰ ·ˆÓ‰ ˙�ÂÓ˙Ï Ì‡˙‰· ˙ÂÈ¯˘Ù‡ ‰ÏÂÚÙ ÈÎ¯„ ÏÚ ÒÒ·˙Ó‰ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ Ï˘

‰ËÈÏ˘‰ ÈÊÎ¯Ó·. 
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¯ÈÈÒ ÊÂÁÓ‰ „˜ÙÓ ‰Ê ˙¯Â˜È· ÁÂ„· ¯‡Â˙˘ ÈÙÎ ¯Èˆ Ï˘ ÂÎ¯Â‡Ï 721 , ‰˘È‚‰ Í¯„·Â
ÔÂÒÙÏÂÂ ˙Ú·‚Ï , ˘‡‰ È„˜ÂÓÓ ÂÓˆÚ· Ì˘¯˙‰Â ¯˘˜‰ ˙˘¯· Â¯·ÚÂ‰˘ ÌÈÁÂÂÈ„Ï Ì‡˙‰·

ÌÈ�Â˘‰ . ˙ÂÚ˘‰ ÔÈ·14:10-15:25 ÌÈ„˜ÙÓ ÌÚ ˙ÂÈÂˆÚÈÈ˙‰ ‰ÓÎ ÊÂÁÓ‰ „˜ÙÓ ÌÈÈ˜ 
ÁË˘· ,·˘ ·Èˆ� ÌÚ ˙Â·¯Ï"Ò ,‚‡‰ ÔÈˆ˜Â ‰ÙÈÁ ˙Â‡·Î È˙Â¯È˘ „˜ÙÓ" È˙Â¯È˘ Ï˘ Ì

‰ÙÈÁ ˙Â‡·Î ,˙Ú„ ˙ÂÂÁÂ ÌÈ�ÂÎ„Ú Ì‰Ó Ï·È˜Â . È˙Â¯È˘ ÂˆÈÏÓ‰ ‰Ï‡ ˙ÂÈÂˆÚÈÈ˙‰·
ÔÂÓ„ ˙ÓÂˆ ÔÂÂÈÎÏ ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È·Ó ÌÈ¯ÈÒ‡‰ ˙‡ ˙Â�ÙÏ ˙Â‡·Î‰ , ˘È·Î Í¯„ Ì˘ÓÂ

‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰ , ˘È·Î ˙‡ ¯È‡˘‰ÏÂ721¯Â‚Ò Ô¯Â‡ ˙ÓÂˆÏ Ô¯Â‡ ˙È· ˙ÓÂˆÓ . 

ÌÈ�Â˘ ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· ÌÚ ÊÂÁÓ‰ „˜ÙÓ Ï˘ ÌÈ˘‚ÙÓ· , ÌÈÈ˜ ÌÎÏ‰Ó·˘˙ÂÁÈ˘ Ì˙È‡ , ‡Ï
¯ÂÓ‡Î ¯Â„Ò ÍÈÏ‰ ÌÈÈ˜˙‰ , ÂˆÙÂ‰ ‡Ï ‰Ï‡ ˙ÂÁÈ˘Ó ˜ÏÁ· ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂËÏÁ‰‰˘ Ì‚ ‰Ó

ÌÈÚˆ·Ó‰ È�ÓÂÈ· Â„ÚÂ˙ ‡Ï Û‡Â ¯˘˜‰ ˙˘¯· ,È‡ ÍÎÈÙÏÂ- Ì‡Â Ô‰· ÌÎÂÒ ‰Ó ˙Ú„Ï ¯˘Ù‡
ÔÚÂˆÈ· ˙‡ Â‡„ÈÂ ‰ËÈÏ˘‰ ÈÊÎ¯Ó. 

 ˙ÂÁÙ ‡Ï ·Â˘Á- ‰Ú˘· ÚÂ¯È‡‰ ÏÂ‰È�Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙ÏÈË� „ÚÂÓÓ 14:00Í¯Ú·  , ÔÂÒ‡ „ÚÂ
 ‰Ú˘· ÌÈ¯ÚÂˆ‰ ÒÂ·ÂËÂ‡15:40 , ÏÚ ÂÒ�Î˙‰ ‡Ï ÂÏ˘ ‰ËÓ‰ È�Èˆ˜Â ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ „˜ÙÓ

ÚÂ¯È‡· ÂÙ˙˙˘‰˘ ¯ÊÚ‰ ˙ÂÁÂÎ È‚Èˆ�Ó ÌÈ¯Â„Ò ÌÈ�ÂÎ„Ú Ï·˜Ï ˙�Ó , ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙ ˘·‚Ï
Ì‰Ï˘Ó ,ÍÎÏ Ì‡˙‰· ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜ÏÂ ·ˆÓ ˙Î¯Ú‰ Úˆ·Ï . ‰Ú˘· Ì�Ó‡15:30 , ‰Á�‰

˙‰Ï ˘È˘ ¯˘˜‰ ˙˘¯· ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ „˜ÙÓ ÌÈÈ˜Ï È„Î Ô¯Â‡ ˙È· ˙ÓÂˆ „ÈÏ Ò�Î" ˙Î¯Ú‰
˙ÓˆÓÂˆÓ ·ˆÓ" ,ÌÈ„˜ÙÓ ÏÂˆÈÙ Ï˘· Í‡ , ˘È·Î È„ˆ È�˘Ï ˘‡‰ ˙ÂË˘Ù˙‰721 Í˘Ó‰·Â 

ÏÚÂÙÏ ‰‡ˆÈ ‡Ï ·ˆÓ‰ ˙Î¯Ú‰ ÒÂ·ÂËÂ‡‰ ÔÂÒ‡. 

 פגישה בי� מבקר המדינה וצוות 2011התקיימה בספטמבר , בהתא� לבקשתו של מפקד מחוז צפו�
ובמסגרתה הוצגה עמדתו של מפקד מחוז צפו� בנוגע , פו� ובא כוחוהביקורת ובי� מפקד מחוז צ

באמצעות בא , ניצב שמעו� קור�,  העביר מפקד מחוז הצפו�2011באוקטובר . לממצאי הביקורת
 העביר משרד מבקר המדינה נוסח 2012בפברואר . את התייחסותו לטיוטת דוח הביקורת, כוחו

 .ו� קור� וקיבל את התייחסותו עליושל דוח הביקורת לנציב שמע" כמעט סופי"

� המחוזי להגיע "בתשובותיו למשרד מבקר המדינה מסר מפקד מחוז צפו� כי הנחה את קצי� האג
. ק מחוזי אחוד"ק המחוזי ולחבור למפקד מרחב חו� ואליו להקמת חפ"לצומת דמו� ע� רכב החפ

ק המחוזי "החפ"וכי , "חוזיק המ"ג� בהיעדרו של רכב החפ, ק מחוזי"הקי� חפ"עוד מסר כי הוא 
� "" האג"קמב, �"הכולל את קצי� האג, ק"אלא מצוות החפ, ק בלבד"אינו מורכב מרכב החפ

ק החלופי וסייעו לניצב קור� לפקד על "ע� רכב החפ, אלה היו כול� יחד. �"" האג"וסמב
 ".האירוע

, ד בצומת דמו�ק מחוזי אחו"עוד מסר כי משלא עלה בידו לחבור למפקד מרחב חו� להקמת חפ
הוא קיי� שיח מתמיד ע� מפקדי המשטרה אשר דיווחו כל העת על , בשל האש שחצצה ביניה�

מצב הצירי� ונתנו את המידע הדרוש לו לקבלת החלטה מושכלת בנוגע לצירי הפינוי והגישה 
ניהל הערכות מצב "מפקד מחוז צפו� הוסי� בתשובתו כי הוא . המיטביי� לבית הסוהר דמו�

עוד  ".העביר הנחיות ברשת הקשר והתרש� מהמוקדי� השוני� בזירת האירוע בעצמו, בעצמו
 שבה החליט � בער! סמו! לצומת בית אור� 14:15 בשעה �כי הוא קיי� שלוש הערכות מצב  מסר

 בער! 15:10בשעה ; לפנות את קיבו" בית אור� ולא לאפשר פינוי רגלי של אסירי בית הסוהר דמו�
במסגרת הערכות המצב החליט .  בגבעת וולפסו�� 15:25ובשעה ;  הסוהר דמו� ע� הגיעו לבית�

על צירי הפינוי , על הזנקת כוחות והקצאת אמצעי� לפינוי בית הסוהר דמו� וקיבו" בית אור�
על סדרי הגעת כוחות ההצלה ותעדו� משימותיה� , והתנועה בהתא� לאפשרות הנסיעה בצירי�

 שלא לפתוח את 14:15כמו כ� החליט מפקד המחוז בשעה . י�וההיערכות לקראת פינוי יישוב
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שערי בית הסוהר ולא לאפשר פינוי רגלי של האסירי� הנותרי� ולהמשי! בפינוי במתכונת 
 .שנקבעה

,  ה� לכלא דמו� וה� לקיבו" בית אור�‰È‰Â ‰È�ÈÁÈ‰ ‰˘È‚‰ ¯Èˆ Â„ 721ציר "ניצב קור� ציי� כי 
שאז נטל ניצב קור� את , 14:11מהשעה "והדגיש כי " ליווכוחות ההצלה מוכרחי� היו לנוע ע

זה ארבע מאות מטר מזרחית לקיבו" ר" ' עת דיווח המסוק 15:31הפיקוד על האירוע ועד השעה 
לא התקבל כל דיווח בנוגע ' ממש יעבור את הכביש, זאת אומרת צרי! ש� כוח שיחצה, אליה�

בהקשר של המידע ".  צומת בית אור� ובי�6 במקטע שבי� צומת כלא 721לסכנת אש בציר 
 ציי� מפקד 721ס לנסוע בכביש "הרלוונטי עליו התבסס על מנת להנחות את כוחות הפינוי של שב

לאחר שג� במהל! פרק הזמ� בו "כי , 2012בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר , המחוז
מ "בראש� קצי� אג, ויקיי� הערכת מצב בה השתתפו נציגי� מכוחות הכיב, חס� את הציר ברכבו

ההדגשה " [‡ ÔÈˆ˜"·Î Ó"‰ÙÈÁ ‡‚יחד ע�  "14:49וכי הוא נסע לכלא דמו� בשעה " א חיפה"כב
מדיווחיו של טפסר , בי� היתר, למד" מסר מפקד מחוז צפו� כי 2012בתשובתו ממר" ]. במקור

הדקות בה� מהו ציר הפינוי המיטבי באות� , ]� של שירותי כבאות חיפה"קצי� אג[משנה טודובר 
משמעית �א! לא שמע ממנו עמדה חד,  במקטע שבי� צומת בית אור� לכלא דמו�721פעל בציר 

 ".4 מכיוו� כביש 721האוסרת על פינוי והגעה לכלא בציר 

מסר כאמור בתשובתו למשרד , טפסר משנה יגאל טודובר, � של שירותי כבאות חיפה"קצי� האג
 מצומת בית אור� לבית הסוהר דמו� ברכבו ואחריו 721ש מבקר המדינה כי הוא נסע מזרחה על כבי

עוד מסר כי לאחר . וכי אישר את פתיחתו של קטע כביש זה, נסע מפקד מחוז צפו� ברכב נפרד
חיווה את דעתו בפני מפקד , ] בער!15:00בשעה [שהגיע ע� מפקד המחוז לבית הסוהר דמו� 

כלפי מטה ] צומת בית אור�[סוסי� המחוז שקטע הכביש שצרי! להישאר סגור הוא מחוות ה
 ].4/721צומת הכבישי� [לכיוו� צומת אור� 

ÙÁ ÌÈ˜‰ ‡Â‰ ÈÎ ÊÂÁÓ‰ „˜ÙÓ ˙�ÚËÏ ¯˘‡"ÙÁ‰ ˙ÂÂˆ ÈÎÂ ˜" ˜- ÔÈˆ˜ ˙‡ ÏÏÂÎ‰ 
‚‡‰"Ì ,·Ó˜"‚‡‰ ı"·ÓÒÂ Ì"‚‡‰ ı" Ì-„ÁÈ ÌÏÂÎ ÂÈ‰  ,ÙÁ‰ ·Î¯ ÌÚ" ÂÚÈÈÒÂ ÈÙÂÏÁ‰ ˜

ÚÂ¯È‡‰ ÏÚ „˜ÙÏ ÂÏ , ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÔÈÈˆÓÈÎ , ‰Ú˘· ˜¯15:00 ˙ÂÂˆ Â¯·Á Í¯Ú· 
ÙÁ‰"‚‡‰ ÔÈˆ˜Ï ˜"ÈÊÂÁÓ‰ Ì ; ÈÂ�ÈÙÂ ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È· ÈÂ�ÈÙ Ï˘ ˙Â�Â˘‡¯‰ ˙ÂÚ˘·

ÙÁ‰ ˙ÂÂˆ ¯·Á ‡Ï ÌÈ¯ÚÂˆ‰ ÒÂ·ÂËÂ‡ ÔÂÒ‡Ï „ÚÂ Ì˙Â�ÙÏ ËÏÁÂ‰˘ ÌÈ·˘Â˙‰" „˜ÙÓÏ ˜
ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ ,ÚÂ¯È‡‰ ÏÂ‰È�· ÂÏ ÚÈÈÒ ‡ÏÂ. 

È‡ ˙Â·ÈÒ�Ï ¯˘‡-ÙÁÏ ÊÂÁÓ‰ „˜ÙÓ Ï˘ Â˙¯È·Á"˜ „˜ÙÓ ÚÈ‚‰ ¯˘‡Î ÈÎ ¯ÚÂÈ È·Á¯Ó‰ 
ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È·Ï ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ , ‰Ú˘·14:49Í¯Ú·  ,‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ,ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÈÙ ÏÚ , ‰ÚÈ�Ó

˙È˙ÂÁÈË· ,ÍÎ· ‰ˆ¯ Ì‡ ,ÙÁÏ ¯Â·ÁÏÂ ÔÂÓ„ ˙ÓÂˆÏ ÚÈ‚‰Ï"È·Á¯Ó‰ ˜. 

·ˆÓ‰ ˙ÂÎ¯Ú‰ ÚÂˆÈ·Ï ¯˘‡ , ¯Â„Ò ÍÈÏ‰ ‡È‰ ·ˆÓ ˙Î¯Ú‰ ÈÎ ˘È‚„Ó ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ Ï˘ ˙¯ˆÂ�‰ ·ˆÓ‰ ˙�ÂÓ˙Ï Ì‡˙‰· ˙ÂÈ¯˘Ù‡ ‰ÏÂÚÙ ÈÎ¯„ ÏÚ ÒÒ·˙Ó

‰ËÈÏ˘‰ ÈÊÎ¯Ó· .‰·Â˘Á ‡È‰ ÁË˘· ÚÂ¯È‡‰ È„˜ÙÓ Ï˘ Ì˙ÂÈ‰ Ì�Ó‡ , Ì˙ÂÎÓ˙Ò‰ Í‡
 ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜Â ·ˆÓ ˙ÂÎ¯Ú‰ ÚÂˆÈ· Í¯ÂˆÏ ¯˘˜‰ ˙˘¯· ÌÈÁÂÂÈ„‰ ÏÚÂ Ì‰È�ÈÚ ‰‡¯Ó ÏÚ

‰ËÈÏ˘‰ ÈÊÎ¯Ó Ï˘ ‰ËÓ ˙„Â·ÚÏ ÛÈÏÁ˙ ‰ÂÂ‰Ó ‰�È‡. 
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 ÔÎ‡Â-  „Á‡ ÏÎ¯ ÚÂ¯È‡‰ È„˜ÙÓÓÂÏ˘ ‰¯ÈÊ‰ ˙‡ ‰‡Â„È· ‰È‰˘ Ú„ÈÓ‰ ÏÚ ÁÂÂÈ„Â  ,
Â‡ˆÓÈ‰ ÌÂ˜ÓÓ,  ˙ÈÏÏÎ ‰�ÂÓ˙Ï Ú„ÈÓ‰ ÈË¯Ù ˙‡ ÂÁ˙È� ‡ÏÂ ÂÊÎÈ¯ ‡Ï ‰ËÈÏ˘‰ ÈÊÎ¯Ó Í‡

 ˘È·Î È·‚Ï ‰˙ÂË˘Ù˙‰ ˙ÂÓ‚ÓÂ ˘‡‰ È�ÂÎÈÒ ˙‡Â ‰¯ÈÊ‰ Ï˘721 - ÈÎ¯„ Ï˘ ˙ÂÙÂÏÁ ÏÂÓ 
˙Â¯Á‡ ÈÂ�ÈÙÂ ‰˘È‚ .ÍÎ ,˙Ó"ÔÂ¯ÎÈÊ Á ,˙‡Ù· ÂÓÂ˜ÓÓÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È· È , ‰Ú˘· ¯˘È‡

15:30·˘ ÈÂ�ÈÙ ˙¯ÈÈ˘Ï " ˘È·Î· ‰·¯ÚÓ ÌÈ¯ÈÒ‡‰ ˙‡ ˙Â�ÙÏ Ò721 , Â˙ÂÓ˘¯˙‰ ÍÓÒ ÏÚ
ÁË˘· ÂÏÚÙ˘ ˙ÂÁÂÎÓ Ï·È˜˘ ÌÈÁÂÂÈ„Â ,Ô¯Â‡ ˙È· ıÂ·È˜Ï ÍÂÓÒ˘ „ÂÚ· , È·¯ÚÓ‰ Â˜ÏÁ·

¯Èˆ‰ Ï˘ ,˘‡‰ È�ÂÎÈÒ Â¯·‚Â ÂÎÏ‰ ¯·Î ,˙ÓÂ ÛÂÁ ·Á¯Ó „˜ÙÓ Â‡¯˘ ÈÙÎ" ‰ÙÈÁ Á
ÈÒ� ÍÏ‰Ó·‰Ê ˘È·Î· Ì˙Ú ;‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ „˜ÙÓ ÂÏÈ‡Â , ‰˙Â‡· ‰È‰ ‡Â‰ Û‡˘

 ˘È·Î Ï˘ È·¯ÚÓ‰ Â˜ÏÁ· ˙Ú721 ,Ô¯Â‡ ˙È· ˙ÓÂˆÏ ÂÎ¯„· ÔÂÒÙÏÂÂ ˙Ú·‚Ï ÍÂÓÒ· , ‡Ï
Â ˘‡ ÌÂ˘ ‰‡¯· ÔÈÁ·‰ ‡Ï‰ÚÈÒ� ˙�ÎÒ ÌÂ˘. 

 ˘Ó˘Ï ÌÈÏÂÎÈ Ì�È‡ ÌÈ„˜ÙÓ ÁÈ˘Â ¯˘˜‰ ˙˘¯Ï ‰�Ê‡‰ ÈÎ ˘È‚„Ó ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·ÚÏ ÛÈÏÁ˙‰ËÈÏ˘ ÈÊÎ¯Ó Ï˘ ˙¯„ÂÒÓ ‰ËÓ ˙„Â . ‰ËÓ ˙„Â·Ú ‡ÏÏ ·ˆÓ ˙Î¯Ú‰ ÚÂˆÈ·

‰ËÈÏ˘‰ ÈÊÎ¯Ó Ï˘ ‰¯Â„Ò ,‰¯Ë˘Ó‰ ÈÏ‰Â�· ˘¯„�Î ; ÏÚ Ú„ÈÓ‰ Ï˘ ÁÂ˙È�Â ÛÂÒÈ‡ ‡ÏÏ
 ˙ÂÁÙ ‡Ï ·Â˘ÁÂ ‰¯Ë˘Ó‰ ˙ÂÁÂÎ È„È· ÌÈÈÂˆÓ‰ ÁË˘· ÌÈÚÂ¯È‡‰-‰Ïˆ‰ ÈÙÂ‚ È„È·  ;

È˙ÂÊÁ Ú„ÈÓ Ï˘ ÁÂ˙È� ‡ÏÏ ;Ï ‰¯Â„Ò ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙ ‡ÏÏ Û‡Â È�ÂÂÈÎÂ ˘‡‰ È�ÂÎÈÒ È·‚
 ‰˙ÂË˘Ù˙‰-ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂËÏÁ‰‰Â ·ˆÓ‰ ˙Î¯Ú‰ ˙ÂÎÈ‡Ï Ú‚Â�· ˜ÙÒ ¯¯ÂÚÓ  . Ì‚ ‰Ó

‰Ï‡ ˙ÂÁÈ˘Ó ˜ÏÁ· ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂËÏÁ‰‰˘ , ÏÈÚÏ„ ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ Ï˘ Ì‰È˙ÂˆÏÓ‰ ÔÂ‚Î
 ˘È·ÎÓ ÚË˜ ˙¯È‚Ò ÔÈÈ�Ú·721 ,ÌÈÚˆ·Ó‰ È�ÓÂÈ· Â„ÚÂ˙ ‡Ï Û‡Â ¯˘˜‰ ˙˘¯· ÂˆÙÂ‰ ‡Ï ,

È‡ ÍÎÈÙÏÂ-Ï ¯˘Ù‡ÔÚÂˆÈ· ˙‡ Â‡„ÈÂ ‰ËÈÏ˘‰ ÈÊÎ¯Ó Ì‡Â Ô‰· ÌÎÂÒ ‰Ó ˙Ú„. 

 ¯Èˆ Ï˘ Â˙ÂÈ‰Ï ¯˘‡721 „ÈÁÈ ¯Èˆ - ˙È·Ó ÌÈ¯ÈÒ‡ ÈÂ�ÈÙ ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÔÈÈˆÓ 
˙ÂÙÂÏÁ È˙˘· Úˆ·˙‰Ï ÏÂÎÈ ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ : ˘È·Î· ‰ÚÈÒ�·721 ÔÂÓ„ ˙ÓÂˆÏ „Ú ‰Á¯ÊÓ 

Ô¯Â‡ ˙ÓÂˆÏ „Ú ‰·¯ÚÓ Â‡ ‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰ ˘È·Î Í¯„ Ì˘ÓÂ ; ÈÂ�ÈÙ Ô¯Â‡ ˙È· ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡
ÏÂÏÒÓ Â˙Â‡· ‡Â‰ Û‡ È¯˘Ù‡ .ÌÈÎ¯„ Ô˙Â‡· ÚÂÒ�Ï Ì‰ Û‡ ÌÈÏÂÎÈ ‰Ïˆ‰‰ ˙ÂÁÂÎ . Ì�Ó‡

 ˘È·Î· ‰ÚÈÒ�‰721 ‰Ú˘Ó ÏÁ‰ Í‡ ¯˙ÂÈ ‰¯ˆ˜ ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È·Ï Ô¯Â‡ ˙ÓÂˆÓ 14:00 
˘‡‰ ˙ÂË˘Ù˙‰ È�ÂÎÈÒ ÂÈ·‚Ï Â¯·‚ . ˘È·Î‰ ˙‡ ÌÒÁ ˙Ú ÊÂÁÓ‰ „˜ÙÓ ÂÓˆÚ· ‰‡¯ ÍÎ

 ‰Ú˘·14:15„ ÍÎ ÏÚÂ ‚‡‰ ÔÈˆ˜ Ì‚ ÂÏ ÁÂÂÈ" ‰Ú˘· ÈÊÂÁÓ‰ Ì15:04 , È˙Â¯È˘ ÍÎÈÙÏÂ
ÊÂÁÓ‰ „˜ÙÓÏ ÂˆÈÏÓ‰ ˙Â‡·Î‰ , ‰Ú˘ ‰Ú˘·14:10 ‰Ú˘· Ì‚Â 15:00 ˙‡ ˙Â�ÙÏ Í¯Ú· 

‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰ ˘È·Î Í¯„ ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È· ˙‡Â Ô¯Â‡ ˙È· ıÂ·È˜ È·˘Â˙ . Ô˙È� ‡Ï ÍÎÈÙÏ
 ˘È·Î˘ ‰�ÚË‰ ˙‡ Ï·˜Ï721‡Â‰ ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È·Ï Ô¯Â‡ ˙ÓÂˆÓ  „ÈÁÈ‰ ‰˘È‚‰ ˘È·Î 

 ÏÚ „Â˜ÈÙ‰ ˙‡ ÏË�˘ ‰Ú˘‰Ó˘ ‰�ÚË‰ ˙‡ ‡ÏÂ Ô¯Â‡ ˙È· ıÂ·È˜ÏÂ ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È·Ï
 ‰Ú˘‰ „ÚÂ ÚÂ¯È‡‰15:31 , ˘È·ÎÏ ˙·¯˜˙Ó‰ ˘‡ ÏÚ ˜ÂÒÓ‰ ÁÂÂÈ„ ˙Ú721 , Ï·˜˙‰ ‡Ï

 ¯Èˆ· ˘‡ ˙�ÎÒÏ Ú‚Â�· ÁÂÂÈ„ ÏÎ721Ô¯Â‡ ˙È· ˙ÓÂˆ ÔÈ·Ï Ô¯Â‡ ˙ÓÂˆ ÔÈ·˘ ÚË˜Ó· . 

Î ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÏÎÓÊ‡„ ‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ „˜ÙÓ È , ·ˆÈ�)ÒÂÓÈ„· ( ÔÂÚÓ˘
Ô¯Â˜ ,Â„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓ Ï˘ ÌÈ�Â˘ ÌÈË·È‰· ‰˜Ï , ÈÙ ÏÚ ÚÂ¯È‡‰ „˜ÙÓÎ ÏÚÙ ‡Ï˘ ÍÎ·

 ÏÚ ‰‡ÏÓ ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙ ÂÈ„È· ‰È‰˙˘ ˙�Ó ÏÚ ‰¯Ë˘Ó‰ ‰Ú·˜˘ ‰ËÈÏ˘‰Â „Â˜ÈÙ‰ ˙Â�Â¯˜Ú
˘Á¯˙Ó‰ ,‰ÈÂ˜Ï ‰˙ÈÈ‰ ‰Ù¯˘‰ ÏÂ‰È� ÏÚ Â˙ËÈÏ˘Â .Ï˘Î· ‡ÂÙ‡ ¯·Â„Ó Ï˘ È„Â˜ÈÙ 

‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ „˜ÙÓ. 
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 צ רוני עטיה"תנ, מפקד מרחב חו�

 קוד� 2011ביולי . 2007ניצב רוני עטיה כיה� בתפקיד מפקד מרחב חו� של המשטרה משנת �תת
מתוק� תפקידו נושא . צ עטיה לתפקיד מפקד מחוז הצפו� של המשטרה והועלה לדרגת ניצב"תנ

נעשה במרחב וכ� באחריות ישירה לפיקוד ולשליטה על אירועי� מפקד המרחב באחריות כוללת ל
צ עטיה מפקד האירוע " בער! היה תנ12:30ביו� פרו" השריפה החל בשעה . בתחו� המרחב שלו

 היה ניצב קור� מפקד האירוע ואילו � ע� הגעתו של מפקד המחוז לזירה � 13:45והחל בשעה 
 .צ עטיה המשי! לפקד על המרחב שבפיקודו"תנ

מממצאי הדוח כפי שפורטו לעיל עלו ליקויי� בפעולותיה� של מרכזי השליטה שהיו  .1
 :כדלקמ�, צ עטיה"באחריותו של תנ

)‡ ( ÙÁ‰" ˘Á¯˙Ó‰ ÏÚ ˙Î˘Ó˙Ó ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙ Â¯Â·Ú ¯ˆÈ ‡Ï ÌÈ˜‰˘ È·Á¯Ó‰ ˜
ÚÂ¯È‡· , ˘È·Î ˙¯È‚Ò ÏÚ ¯˘˜‰ ˙˘¯· Â¯„Â˘˘ ˙ÂÚ„Â‰ ÁË˘· ÌÈÏÚÂÙ‰ ˙ÂÁÂÎÏ ıÈÙ‰ ‡Ï

721Â ‰ÚÂ�˙Ï Â˙ÁÈ˙Ù ÏÚ ÔÎ . ¯˘˜· ÂÚÓ˘� ÚÂ¯È‡‰ ÔÓÊ· ÁË˘· ÂÈ‰˘ ‰¯Ë˘Ó È„˜ÙÓ
 ˘È·Î· ÌÈÈ˘ÓÓ ÌÈ�ÂÎÈÒ ÏÚ È˙„Â˜� Ú„ÈÓÂ ÌÈÁÂÂÈ„ Ì‰È�È· ÌÈÙÈÏÁÓ Ì‰˘Î721 Ï˘· 

˘‡‰ ˙ÂË˘Ù˙‰ .ÌÏÂ‡Â , ˙Â‡¯˙‰‰ ˙‡ ÂÓ‚¯˙ ‡Ï ‰ËÈÏ˘‰ ÈÊÎ¯ÓÂ ‰¯Ë˘Ó‰ È„˜ÙÓ
ÚÂÙ‰ ˙ÂÁÂÎÏ ˙ÂÈÚˆ·Ó ˙ÂÈÁ�‰Ï ¯˘˜‰ ˙˘¯· ¯·ÚÂ‰˘ Ú„ÈÓ‰Â ˙Â·¯‰ÁË˘· ÌÈÏ , ˙Â·¯Ï

 ‰ÒÈ�Î ÚÂ�ÓÏ ÌÈÓÂÒÁÓ· ÌÈ¯ËÂ˘Ï Â¯Â‰ ‡Ï ·Ï˘ ÌÂ˘·Â ÌÈÓÂÒÁÓ· Â·ˆÂ‰˘ ÌÈ¯ËÂ˘Ï
‰Ïˆ‰Â ıÂÏÈÁ ˙ÂÁÂÎ Ï˘. 

)· ( ¯˙ÂÈ· È˜ÏÁ ‰È‰ ÌÈÚˆ·Ó‰ È�ÓÂÈ· ÌÂ˘È¯‰ ;Ï˘ÓÏ , ‰Ú˘·14:50˘ Ì˘¯� " ˘È·Î
‰ËÓÏ Ô¯Â‡ ˙È· "‰ÚÂ�˙Ï Á˙Ù� , ˘È·Î Ï˘ Â˙¯È‚Ò „ÚÂÓ ÏÚ Ì„Â˜ ÌÂ˘È¯ ‡ˆÓ� ‡Ï ÌÏÂ‡

‰Ê .ÌÈ‡ÏÓ ÂÈ‰ ‡Ï ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È·Ó ÌÈ¯ÈÒ‡‰ ÈÂ�ÈÙ ‡˘Â�· ÌÈÓÂ˘È¯‰ Ì‚ , ÂÏÏÎ ‡ÏÂ
 ÈÂ�ÈÙ‰ È··ÒÓ ˜ÏÁ ÏÚ ÌÈ�Â˙�- ıÂÁ�‰ ˙ÂÁÂÎ‰ Û˜È‰ ÏÚ ‰¯È˘È ‰ÚÙ˘‰ Ì‰Ï ˘È˘ ÌÈ�Â˙� 

¯‰ÂÒ‰ ˙È· ÈÂ�ÈÙÏ ÚÂÈÒÏ ; ˙ÂÁÙ ‡Ï ·Â˘Á-ÙÁ‰ " ÌÈÚÂ¯È‡ ÌÈÚˆ·Ó‰ ÔÓÂÈ· „ÚÈ˙ ‡Ï ˜
 ÂÓÎ ¯˘˜‰ ˙˘¯· ÂÁÂÂ„˘ ÌÈÈÊÎ¯Ó ‰Ú˘· ÛÂÁ ·Á¯Ó „˜ÙÓ ÌÈÈ˜˘ ·ˆÓ‰ ˙Î¯Ú‰ ÌÂÎÈÒ

15:05Í¯Ú·  .ÙÁ ÔÎ ÂÓÎ"˜ÂÒÓ‰ È¯Â„È˘ ¯Á‡ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ·˜Ú ‡Ï ·Á¯Ó‰ ˜ , Á˙È� ‡Ï
¯„È˘˘ ˙Â�ÂÓ˙‰ ˙‡ , ‰ÚÈÒ�‰ ˙ÂÁÈË· ÏÚÂ ˘‡‰ ˙ÂÓ„˜˙‰ ÏÚ ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙ ˘·È‚ ‡ÏÂ

 ˘È·Î· ‰�ÎÒ‰ ÏÚÂ ÏÏÎ· ÌÈ˘È·Î·721Ë¯Ù· . 

)‚ ( ÔÈÈ�Ú· ‰¯Ë˘Ó‰ Ï‰Â�Ï „Â‚È�·ÙÁ ˙ÏÚÙ‰ "ÌÈ˜ , Â· ÂÁÎ� ‡ÏÂ ÂÈÏ‡ Â�ÓÂÊ ‡Ï
 ÚÂ¯È‡Ï ÌÈÈË�ÂÂÏ¯‰ ıÂÁ ÈÓ¯Â‚Ó ÌÈ‚Èˆ�-·˘Ó " ˙ÂÏ·Â‚‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ú·¯‡ÓÂ Ò

ÏÓ¯Î‰ ˜¯‡Ù· ,Ô‰ÈÓÂÁ˙Ï ‰Ë˘Ù˙‰ ‰Ù¯˘‰˘ ,Ì‰È˙·Ó Â�ÂÙ Ô‰È·˘Â˙Ó ˜ÏÁ ¯˘‡Â114. 

__________________ 

 .המועצה האזורית חו� הכרמל והמועצה המקומית עספייא, עיריות חיפה וטירת הכרמל  114
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È‡-·˘ ‚Èˆ� Ï˘ Â˙ÂÙ˙˙˘‰"ÙÁ· Ò"Ì¯‚ È·Á¯Ó‰ ˜ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,ÂÁÂÎ ÏÚ Ú„ÈÓ˘ ÍÎÏ ˙
·˘ Ï˘ ÔÂ˘Á� ˙„ÈÁÈÓ" ˘È·Î Í¯„ ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È·Ï ÌÎ¯„ Â˘Ú˘ Ò672 ‰Ú˘Ó 14:15, 

 ˘È·Î· ˘‡ ·˜Ú721 ,‰¯Ë˘Ó‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ¯·ÚÂ‰ ‡Ï . ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È‚Èˆ� Ï˘ Ì¯„ÚÈ‰
ÙÁ·"˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ‰ÏÚÙ‰‰ ÈÊÎ¯ÓÓ ˙Â˘˜· ˙¯·Ú‰· È˘Â˜Ï Ì¯‚ È·Á¯Ó‰ ˜115 

ÏÙÁ" ˜È·Á¯Ó‰ ‰Ù¯˘‰ ˙Ú· .ÔÎ ÂÓÎ ,Á�‰‰ÙÁ‰ Ô˙�˘ ˙ÂÈ" ¯Â„Ò ÔÙÂ‡· ÂÚÈ‚‰ ‡Ï ˜
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ‰ÏÚÙ‰‰ ÈÊÎ¯ÓÏ , ÂÚÈ‚‰ ¯˘‡ÎÂ- ÂÓ‡˙ ‡ÏÂ ˙Â¯Â¯· ÂÈ‰ ‡Ï Ô‰ 

ÁË˘· ·ˆÓ‰ ˙‡ ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÌÚ ¯˘˜‰ Ì‚Ù� ÍÎ Ï˘·Â116. 

)„ (  ˙ÂÚ˘· ·Á¯Ó‰ „˜ÙÓ ÌÈÈ˜˘ ·ˆÓ‰ ˙ÂÎ¯Ú‰·12:40Â -15:05 È˙Â¯È˘ È‚Èˆ� Â˜ÙÈÒ 
È˙„Â˜� Ú„ÈÓ ˙Â‡·Î‰˘‡‰ È„˜ÂÓ ÏÚ  , ‚ÊÓ ˙ÂÈÊÁ˙ ÏÚ ÒÒÂ·Ó‰ Ú„ÈÓ Â˜ÙÈÒ ‡Ï Ì‰ ÌÏÂ‡

˘‡‰ ˙ÂË˘Ù˙‰ ˙ÂÓ‚Ó ÏÚ ¯ÈÂÂ‡ . ÛËÂ˘ ÈÚÂˆ˜Ó ÚÂÈÒ Ï·˜Ï ‰¯Ë˘Ó‰Ó ¯ˆ·� ‰Ê ·ˆÓ·
˘‡‰ È�ÂÎÈÒ ÁÂ˙È�· ˙Ó‡ ÔÓÊ·Â ,˙ÂËÏÁ‰‰ ˙ÂÎÈ‡ ˙‡ ¯Ù˘Ï È„Î Â· ‰È‰˘. 

את התייחסותו לטיוטת , באמצעות בא כוחו, צ רוני עטיה" העביר מפקד מרחב חו
 תנ�6.10.11ב
 פגישה בי! מבקר המדינה �14.11.11בהמש� לכ� ובהתא� לבקשתו התקיימה ב. דוח הביקורת

במסגרתה הוצגה עמדתו של מפקד מרחב חו
 , וצוות הביקורת לבי! מפקד מרחב חו
 ובא כוחו
של דוח " כמעט סופי" העביר משרד מבקר המדינה נוסח 2012בפברואר . לממצאי הביקורת

 .וקיבל את התייחסותו לנוסח זה, יקורת לניצב רוני עטיההב

בתשובתו למשרד מבקר המדינה בנוגע לתרגו� חסר של הוראות מפקדי� ברשת הקשר להנחיות 
השיב , ק להפי% את הנחיותיה� ברשת הקשר"לכוחות בשל היעדר דרישה מצד מפקדי� מהחפ

הכוחות להאזי! לרשת הקשר ולדיווחי� על כל , במקרה חירו� כגו! האירוע דנ!"מפקד המרחב כי 
הינ! הנחיות מחייבות ועל הכוחות לנהוג , כפי שה!, הוראות מפקדי� בקשר. המתקבלי� בה

במצב בו הנחיות המפקדי� משתנות מרגע לרגע בהתא� . בהתא� לדיווחי המפקדי� בקשר
 היה הדבר ק להפי% את הנחיותיה�"הרי שלו היו המפקדי� דורשי� מהחפ, לנסיבות המשתנות

הוגדר תדר מיוחד , מסיבה זו. מסרבל עד מאוד את העברת ההוראות עד כדי חוסר יעילות מוחלט
מ "לרבות מרד, כאשר כל הכוחות, שנועד להעברת דיווחי� והנחיות לאירוע השרפה בלבד

נדרשו להאזי! אליו כל הזמ! ולנהוג בהתא� להוראות שדווחו במסגרתו על ידי , ט"ומשל
� ".המפקדי

 75בנוגע למש� הזמ! בו היה מפקד האירוע ציי! מפקד המרחב כי מש� זמ! זה מדוד בזמ! קצר ב! 
ובשאר הזמ! יש לבחו! את , דקות בלבד וכי יש לבחו! את התנהלותו כמפקד בפרק זמ! זה

 .התנהלותו כפקוד

__________________ 

מרכז ההפעלה של הרשות המקומית הוא המקו� שבו פועל מטה החירו� של הרשות וממנו היא   115
 .מנהלת את ענייניה בעתות חירו�

ויות המקומיות לשרפות ותפקוד� בעת השרפה היערכות� של הרש" ראו פירוט בפרק �בעניי� זה   116
 .בדוח ביקורת זה, "בכרמל
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ÙÁ‰Ó ÌÈ„˜ÙÓ Ï˘ ˙˘¯ÂÙÓ ‰˘È¯„ ¯„ÚÈ‰Ï ¯˘‡·" ˙ÂÁÂÎÏ Ì‰È˙ÂÈÁ�‰ ˙‡ ıÈÙ‰Ï ˜
 ¯˘˜‰ ˙˘¯·- ˙ÂÈÁ�‰ Ô�È‰ ¯˘˜‰ ˙˘¯· ˙ÂÈÁ�‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï Ì‚ ÔÎ‡ 

Ô‰ÈÙ ÏÚ ‚Â‰�Ï ˙ÂÁÂÎ‰ ÏÚÂ ˙Â·ÈÈÁÓ .È‡ ÁÎÂ�Ï ÈÎ ˘‚„ÂÈ ˙‡Ê ÌÚ „ÁÈ- ˙˘¯ Ï˘ ‰˙ÏÚÙ‰
ÏÈˆÓ ˙˘¯˘ ¯Á‡ÓÂ ÌÈ„˜ÙÓ , ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯˘ ÌÈÙ˙Â˘ ‰Ï˘)·˘ ‡Ï Í‡"Ò( , ‡Ï

‰ÏÚÙÂ‰ ,ÙÁ‰ ÏÚ ‰È‰"˙˘‰˘ ˙ÂÁÂÎ‰ ÏÏÎÏ ˙ÂÈÁ�‰‰ ˙‡ ıÈÙ‰Ï ˜ ÏÚÂ ÚÂ¯È‡· ÂÙ˙
ÂˆÙÂ‰ Ô‰˘ ‡„ÂÂÏ ‰È‰ ·Á¯Ó‰ „˜ÙÓ. 

ÚÂ¯È‡‰ „˜ÙÓÎ ·Á¯Ó‰ „˜ÙÓ ˘ÓÈ˘ Â· ÔÓÊ‰ Í˘Ó ÔÈÈ�Ú· , ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ
 ˙ÂÁÂÎ‰ „Â˜Ù˙ ÏÚ ˙ÂÈ¯Á‡· ‡˘Â� ÔÈÈ„Ú ‡Â‰ „Â˜ÙÎ ˘Ó˘Ó ·Á¯Ó „˜ÙÓ˘ ÔÓÊ· Ì‚

Â„Â˜ÈÙ ˙Á˙ ÌÈÏÚÂÙ‰ ,ÙÁ‰ Ï˘Â ·Á¯Ó‰ ‰ËÓ Ï˘ Â„Â˜Ù˙ ÏÚ ÌÏÏÎ·Â" ˜-ÂÓ‡‰  ÚÈÈÒÏ ¯
ÂÈ˙ÂËÏÁ‰ ˘Â·È‚· ÂÏ .ÊÂÁÓ‰ „˜ÙÓ ˙Ú‚‰Ï „Ú ¯ˆ˜ ÔÓÊ Í˘ÓÏ ÚÂ¯È‡‰ „˜ÙÓ Â˙ÂÈ‰· ,

‰ÙÈ¯˘‰ ÚÂ¯È‡ ÏÎ Í¯Â‡Ï Â˙ÂÈ¯Á‡·˘ ·Á¯Ó‰ „˜ÙÓÂ , ˙ÂÈ¯Á‡· ‰ÈËÚ ·ˆÈ� ‡˘Â�
Â˙¯Ê‚· ‰˘Ú�Ï ˙ÏÏÂÎ ˙È„Â˜ÈÙ. 

צ רוני עטיה כמפקד מרחב חו
 שבמחוז צפו! של המשטרה בעת אירוע "כזכור כיה! תנ .2
 .פההשר

בסמו� לאחר תחילת הביקורת של משרד מבקר המדינה בקשר לטיפול , 2011בתחילת מאי 
את המלצת , כ יצחק אהרונובי%"ח, אישר השר לביטחו! הפני�, המשטרה באירוע השרפה בכרמל

 .צ רוני עטיה לתפקיד מפקד מחוז צפו! של המשטרה ולקדמו לתפקיד ניצב"ל למנות את תנ"המפכ

�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÎÙÓ‰ ˙ˆÏÓ‰ ÈÎ ÌÈ�Ù‰ ÔÂÁËÈ·Ï ¯˘Ï ¯ÈÚ‰ ‰" ÏÚ ¯˘‰ ¯Â˘È‡Â Ï
 Ï˘ Â„Â˜Ù˙ ÔÙÂ‡ ˙Â·¯Ï ‰ÙÈ¯˘‰ ˙Â·ÈÒ� ˙˜È„·˘ ˙Ú· Â˘Ú� ‰‚¯„· ÌÂ„È˜‰Â ÈÂ�ÈÓ‰

‰ÓÂˆÈÚ· ‰˙ÈÈ‰ ‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ¯ÈÎ·‰ „Â˜ÈÙ‰. 

�כי אינו ) �1.5.12מ(כתב בתשובתו למבקר המדינה , כ יצחק אהרונובי%"ח, השר לביטחו! הפני
בנסיבות העניי! החלטת השר "וכי ..." במשקל� של שיקולי נראות ואמו! הציבור"מקל ראש 

ואולי א
 , סבירה, צ עטיה הייתה החלטה חוקית"ל שלא לעכב את מינויו של תנ"והמפכ
וזאת נוכח הצור� , סבור השר כי המינוי אכ! נעשה בזהירות המתחייבת, מכל מקו�". מתחייבת

�את מצוקותיו ואת מאפייניו , מפקד שמכיר היטב את האזור, למנות בהקד� למחוז החדש שהוק
�צ עטיה לא היו בגדר פג� היורד "לדעת השר ההערות שהועלו בטיוטת הדוח ביחס לתנ. המיוחדי

 .לשרשו של המינוי

˙È¯Â·Èˆ‰ ‰�ÈÁ·‰ ÔÓ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , Ï˘ ÌÂ„È˜Â ÈÂ�ÈÓ ÈÎÈÏ‰˙˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯
 ˙Ú· ˙Â¯ÈÎ· ˙Â¯˘ÓÏ ÌÈ�Èˆ˜ ‰ÈÂˆÓ Â· ·Ï˘Ï ·Ï ˙ÓÈ˘ ÍÂ˙Ó ‰˘ÚÈÈ ˜„·� Ì�ÈÈ�Ú˘

‰�ÓÓ ÌÈÏÂÚ‰ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÁÎÂ�Â ‰˜È„·‰. 
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 ניצב דוד כה��רב, ל המשטרה דאז"מפכ

מוטלת מטבע הדברי� , ל המשטרה"ובייחוד על מפכ, על הדרג הפיקודי העליו! של המשטרה
ירוע חירו� על פי להטמעת! של הפקודות ולניהול א, האחריות הכוללת למוכנותה של המשטרה

� �האחריות להטמעת� של מסקנות ולקחי� שהועלו בתחקירי ועדות חקירה ; הפקודות והנהלי
 שעסקו בעבר בתפקוד! של יחידות משטרה ובעלי תפקידי� �פנימיות וחיצוניות למשטרה 

 .במשטרה והאחריות למניעת הישנות� של הליקויי� שהועלו בתחקירי ועדות החקירה האמורות

ל "ששימש מפכ, דוד כה!) בדימוס(% "הציג רנ, 2011מספטמבר , בתו למשרד מבקר המדינהבתשו
את תפיסת עולמו המבצעית וציי! כי התחו� המבצעי הוא אחד , המשטרה במועד השרפה בכרמל

והמוכנות המבצעית להפרות סדר ואסו! , הנדבכי� המרכזיי� בהתמודדות המשטרה ע� אתגריה
ל לשעבר פירט את הפעולות שעשה "המפכ. אי הליבה של המשטרההמוני נקבעה כאחד מנוש

קיו� ,  ביצוע תחקירי� והפקת לקחי��ובכלל זה , לביסוס ולשיפור של המוכנות המבצעית
�הטמעת לקחי ועדות חקירה ובדיקה חיצוניות והפקת , תרגילי� ארציי� ואימוני� יחידתיי� סדורי

�, וכנות המשטרה באה לידי ביטוי בהתמודדות מוצלחת% כה! כי מ"עוד ציי! רנ. לקחי� מתרגילי
במהל� , של המשטרה ע� אירועי הפרות סדר בהתרחשו במהל� ארבע השני� האחרונות, לדבריו
 .ואירועי המשט" עופרת יצוקה"מבצע 

È‡ ÏÚ „ÓÏÓ ÏÓ¯Î· ‰Ù¯˘‰ ÚÂ¯È‡· ‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ‰ÏÂÙÈË ÔÙÂ‡- ÏÂÙÈËÓ ÌÈÁ˜Ï ˙ÚÓË‰
¯·Ú· ˙ÂÙ¯˘· .·‰ È‡ˆÓÓ ÁÎÂ�Ï ‰È¯ËÂ˘ ·¯˜· ÌÈÏ‰�‰ ˙‡ ÚÈÓË‰Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ ˙¯Â˜È

‰È„˜ÙÓÂ , ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ˜Â„È‰ ÍÂ˙ ‰ËÈÏ˘Â „Â˜ÈÙ ÈÎ¯ÚÓ Ï˘ ‰ÏÚÙ‰‰ ˙ËÈ˘ ˙‡ „„ÁÏ
ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÂÏÎÓ Ï˘ Û˙Â˘Ó‰ ÏÂ‚¯˙‰ ˙‡ ¯È·‚‰ÏÂ ‰Ïˆ‰‰Â ÌÂ¯ÈÁ‰ ÈÓ¯Â‚ ÔÈ·Â ‰�È· ,

ÌÂ¯ÈÁ ÈÚÂ¯È‡ Ï˘ ÌÈ˘ÈÁ¯˙ ˙¯‚ÒÓ· ˙‡ÊÂ. 

 

 

 סיכו� והמלצות

‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÌ˘¯˙‰ ‰�È„Ó , ÔÂ˘‡¯‰ ‰ÓÂÈ· ‰¯Ë˘Ó‰ ˙ÂÏÈÚÙ ‡˘Â�· Â˙˜È„· ˙Â·˜Ú·
‰Ù¯˘‰ Ï˘ , È˘È‡ ·Ï ıÓÂ‡ ÈÂÏÈ‚ ÍÂ˙ ˙‡Ê Â˘Ú ÚÂ¯È‡‰ ˙‡ ÂÏ‰È�˘ ‰¯Ë˘Ó‰ È„˜ÙÓ ÈÎ

˘ÂÎ¯Â ÌÈÈÁ ÏÈˆ‰Ï ÔÂÈÒÈ�· ÔÂÎÈÒ ˙ÏÈË�Â .˙‡Ê ÌÚ , ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‡ˆÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰È� ÔÙÂ‡ ÏÚ ÂÚÈÙ˘‰˘ ‰ËÈÏ˘‰Â „Â˜ÈÙ‰ Í¯ÚÓ ˙ÏÚÙ‰·ÚÂ¯È‡‰ ÏÂ . ‡Ï ‰¯Ë˘Ó‰ È„˜ÙÓ

 ‰¯Ë˘Ó‰ ÈÏ‰Â�· ˘¯„�Î ‰ËÈÏ˘Â „Â˜ÈÙ ÈÚˆÓ‡ ÂÏÈÚÙ‰-ÙÁ ¯·Âˆ ÂÓÈ˜‰ ‡Ï " „Ú ÌÈ˜
Ï˘Ó· ÌÈ‡˙Ó ˘ÂÓÈ˘ Â˘Ú ‡ÏÂ ·¯Ú‰ ˙ÂÚ˘" ÏÚ ¯„ÂÒÓ Ú„ÈÓ ÛÂÒÈ‡ Í¯ÂˆÏ Ë

 ·ˆÓ ˙Î¯Ú‰ Úˆ·˙‰Ï ‰¯ÂÓ‡ ‰ÈÙ ÏÚ˘ ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙ ˙¯ÈˆÈ Í¯ÂˆÏÂ ÁË˘· ˙ÂÈÂ˘Á¯˙‰‰
Ï·˜˙‰Ï ˙Â¯ÂÓ‡Â ÌÈ„˜ÙÓ Ï˘˙ÂËÏÁ‰  . ¯ÒÁ· Â˜Ï ‰ËÈÏ˘‰Â „Â˜ÈÙ‰ ‰Ï‡ ˙Â·ÈÒÓ

ÌÈ�Â˘‰ ÌÈ‚¯„·. 
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 ÌÈ˘È·Î· ˘‡‰ È�ÂÎÈÒ ÏÏÎ ˙‡ È˙ËÈ˘ ÔÙÂ‡· ÂÎÈ¯Ú‰ ‡ÏÂ Â�Á· ‡Ï ‰¯Ë˘Ó‰ È„˜ÙÓ
 ˘È·Î· ÌÈÚË˜Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È·Ï ÌÈÏÈ·ÂÓ‰721 -Â¯·‚Â ÂÎÏ‰˘ ÌÈ�ÂÎÈÒ  .

˙È˙¯Ë˘Ó‰ ¯˘˜‰ ˙˘¯· ¯·ÚÂ‰˘ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ‰Á˙È� ‡Ï Ì‚ ‰¯Ë˘Ó‰ , ÈÁÂÂÈ„Ó ‰Ê ÏÏÎ·Â
ÌÈ˜ÂÒÓ‰ ,˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ï ÒÈÒ· ˘Ó˘˙˘ ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙ ÂÈÙ ÏÚ ÔÈÎ‰Ï È„Î ; ˙Î¯Ú‰ ¯„ÚÈ‰·

˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘Ó ‰È�ÂÎÈÒÂ ˘‡‰ ˙ÂË˘Ù˙‰ ÏÚ ·ˆÓ , ÈÚˆÓ‡ ‰È‰ ÌÈ˜ÂÒÓ‰Ó Ú„ÈÓ‰
·Â˘Á ,˘‡‰ ·ˆÓÓ ÁË˘· ÌÈ„˜ÙÓ‰ ˙ÂÓ˘¯˙‰ ÏÚ ÛÒÂ�· . Â�Á· ‡Ï Ì‚ ‰¯Ë˘Ó‰ È„˜ÙÓ

ÚÂ¯È‡‰ ÍÏ‰Ó· ,ÈÏ‰ ˙¯‚ÒÓ·¯Â„Ò È„Â˜ÈÙ Í ,‰Ê ¯ÈˆÏ ˙ÂÙÂÏÁ , È˙Â¯È˘Ó ÌÈÓ¯Â‚˘ Û‡
 ˙ËÈÒ¯·È�Â‡Â ÔÂÓ„ ˙ÓÂˆ Í¯„ ÌÈ¯ÈÒ‡‰ ˙‡ ˙Â�ÙÏ ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ „˜ÙÓ È�ÙÏ ÂˆÈÏÓ‰ ˙Â‡·Î‰

 ˘È·Î ˙‡ ¯Â‚Ò ¯È‡˘‰ÏÂ ‰ÙÈÁ721 ,Ô¯Â‡ ˙È· ˙ÓÂˆÏ Ô¯Â‡ ˙ÓÂˆ ÔÈ·. 

 



 

 


