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 נציבות כבאות והצלה ורשויות הכבאות

 , מניעת דלקות בבנייני� רבי קומות
 בבתי עסק ובמוסדות

 תקציר

ודוח מבקר ,  אנשי�44 ובה נספו 2010לאחר השרפה בכרמל שאירעה בדצמבר  .1
המדינה שפורס� בנדו�
1

כחלק מהרפורמה במער� , �25.7.12קיבלה הכנסת ב, 
 חוק רשות �להל�  (�2012ב"התשע, ות והצלהאת חוק הרשות הארצית לכבא, הכבאות

)הכבאות הארצית או החוק החדש
2

הביקורת בדוח זה חלה על התקופה שלפני קבלת . 
ולכ� ההוראות הרלוונטיות לגביה ה� ההוראות של חוק שירותי , החוק החדש בכנסת

) החוק או חוק שירותי הכבאות�להל�  (�1959ט"התשי, הכבאות
3

תקפות , ע� זאת. 
שכ� הממצאי� מתווי� את הדר� , צאי� נותרת בעינה וא& מקבלת משנה תוק&הממ

המסקנות וההמלצות של משרד מבקר המדינה בדוח זה . לשינויי� המתבקשי�
, שתכונ� על פי החוק החדש, אמורות לשמש את הרשות הארצית לכבאות והצלה

�הארגוניכבסיס לגיבוש התפישה העתידית בנושא מניעת דלקות וליישו� השינוי 
על הרשות הארצית לכבאות והצלה להכיר וללמוד את . תפעולי במער� הכבאות

לתקנ� ולייש� את ההמלצות , הליקויי� שהביקורת הצביעה עליה� בדוח זה
 .הכלולות בו

בעקבות השרפה , 2011בינואר .  הופקד משרד הפני� על ביצוע החוק2011עד ינואר 
החליטה הממשלה, בכרמל

4
חריות לביצוע החוק לידי השר לביטחו�  להעביר את הא

 רשויות הכבאות או �להל� (רשויות הכבאות וההצלה ). פ" השר לבט�להל� (הפני� 
שפעלו בתקופת הביקורת ה� גופי� מוניציפליי� שפעלו על פי ) שירותי הכבאות

 מה� פעלו במסגרת איגודי 20:  רשויות כבאות24בס� הכול פעלו ברחבי האר' . החוק
וארבע הרשויות האחרות פעלו במסגרת הרשות המקומית , שירותי כבאותערי� ל

 ). איגודי כבאות או איגודי��להל� ביחד (

) פ" לבט�להל� (עד כינו� הרשות הארצית לכבאות והצלה במשרד לביטחו� הפני� 
באמצעות נציבות שירותי הכבאות וההצלה , פ בתחו� כיבוי האש"פועל המשרד לבט

בי� , והוא אחראי, ) הנציב�להל� (בראשה עומד נציב כבאות והצלה . ) הנציבות�להל� (
בהתא� לחוק ולתקנותיו. לניהולה ולמילוי משימותיה, היתר

5
הנציב משמש מפקח , 

רשויות של פעולות הלפקח על  ובי� שאר תפקידיו עליו, )ר" מכ�להל� (כבאות ראשי 

__________________ 

 ).ÏÓ¯Î· ‰Ù¯˘‰ ÏÚ ˙¯Â˜È· ÁÂ„- ¯·Óˆ„ 2010 -ÌÈÏ„ÁÓ  , ˙Â�˜ÒÓÂ ÌÈÏ˘Î)2012 , מבקר המדינה  1
 .�8.8.12החוק פורס� ברשומות ב  2

3
 

ע� כינו� הרשות הארצית , בתו� שישה חודשי� ממועד פרסומו, 2013החוק החדש קובע כי בפברואר  
במועד זה יבוטלו ג� איגודי הכבאות שפעלו מכוח החוק ויחדלו . יתבטל החוק היש�, לכבאות והצלה

יב כבאות בהתא� להוראותיו של נצ, במקומ� מוק� מער$ כבאות במבנה ארצי. מלהיות ישות משפטית
 .יחידותיה ואופ� פריסת� למחוזות, שיגדירו את מבנה הרשות, והצלה

 .2699' החלטת ממשלה מס  4

בהתא� לחוק החדש תקנות . �1972ב"התשל, )סמכויות מפקח כבאות ראשי(תקנות שירותי הכבאות   5
 .פ"טאלא א� כ� בוטלו או שונו קוד� לכ� בידי השר לב, אלה יעמדו בתוק* עד כינו� הרשות
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� בנושאי כוח אד� וציוד לה� הוראות פעולה ולדרוש מה� די� וחשבולתת , כבאותה
החל . טפסר שמעו� רומח� כיה� בתפקיד הנציב רב2011 ועד אפריל 2002מיוני . כיבוי

 .טפסר שחר איילו�� מכה� בתפקיד רב2011במאי 

בבתי� , מדי שנה בשנה מתרחשי� עשרות אלפי אירועי שרפה במבני� ציבוריי� .2
נזק לרכוש ופגיעה קשה , וה� גורמי� אבדות בנפש, פרטיי� ובשטחי� פתוחי�

סיכוני אש . ח"היק  הנזקי� כתוצאה מאירועי� אלו נאמד בעשרות מיליוני ש. בטבע
, לפיכ". ה� מהסיכוני� העיקריי� האורבי� לבאי מבני� המשמשי� את הציבור

מניעת שרפות מחייבת . מלבד הצור" בכיבוי אש לאחר פריצתה קיי� ג� הצור" למנעה
או להאט את , מטרת� להקטי� את הסיכויי� לפריצת שרפהביצוע פעולות מקדימות ש
 .וכפועל יוצא מכ" להפחית את הסיכו� לאד� ולרכושו, התפשטותה לאחר שפרצה

מניעת דלקה והאטת התפשטותה מושגת ה� באמצעות פעולות שגרתיות של תחזוקה 
י התקנת מכשיר: וה� באמצעות פעולות שיש לה� השפעה ג� לטווח ארו" כגו�, שוטפת

שימוש , יצירת דרכי מילוט, שימוש בחומרי� עמידי אש, התראה מפני פריצת שרפה
במערכות לשחרור עש� וחו� ויצירת נגישות נוחה לשירותי הכבאות בבוא� לכבות 

שרפות
6

מלבד כיבוי דלקות נדרשות רשויות הכבאות ג� להבטיח כי יתקיימו סידורי . 
 מערכת המניעה הפעילה לאירועי סידורי הכבאות מהווי� את. "כבאות למניעת�

שריפה במבנה וכוללי� מערכות כיבוי אש אקטיביות ומערכות אוטומטיות לשחרור 
רק פעולת� התקינה והאינטגרטיבית יכולה למנוע פגיעה קשה מאד בנפש . חו� ועש�

"ורכוש בעת אירוע שריפה
7

יישומ� של ההוראות והנהלי� בנושא מניעת דלקות . 
הגו  . ולעצור את התפשטות�, למנוע שרפות עוד לפני פריצת�ובטיחות אש יכול 

האחראי למניעת דלקות ולבטיחות אש ברשויות הכבאות הוא מדור מניעת דלקות 
ועובדי� בו מפקחי מניעת , )ד" רמ�להל� (שבראשו עומד ראש מדור ) ד" מנ�להל� (

לכבאות של שעברו קורס מפקחי� למניעת דלקות בבית הספר )  מפקח�להל� (דלקות 
 .נציבות הכבאות

 

 פעולות הביקורת

 את פעולות המניעה בתחו� כיבוי 2012יולי �משרד מבקר המדינה בח� בחודשי� ינואר
הביקורת נעשתה בנציבות הכבאות ובשבע רשויות כבאות ברחבי האר&. האש

8
ובה , 

תפקודו והיערכותו למניעת דלקות , נבדק המער" למניעת דלקות ברשויות הכבאות
דגש מיוחד . ומוסדות)  עסקי��להל� (מבני� המשמשי� את הציבור כגו� בתי עסק ב

נית� בבדיקה לסידורי המניעה בבנייני� רבי קומות המשמשי� למגורי� או 
 �24ל)  השאלו��להל� (כמו כ� נשלח שאלו� מקי  בנושא מניעת דלקות . למשרדי�

, הערי� הגדולות באר&משרד מבקר המדינה פנה ג� לעשר . רשויות הכבאות באר&
חלק מנתוני� אלו . כדי לקבל נתוני� על העסקי� והבנייני� רבי הקומות שבתחומ�

__________________ 

„ÚÏ ˙È˙ÎÏÓÓ‰ ‰¯È˜Á‰ ˙„ÚÂ ÁÂ�·Ó ˙ÂÁÈË· ÔÈÈ�ÌÈ˘Ó˘Ó‰ ˙ÂÓÂ˜ÓÂ ÌÈ ‡˙ ראו בעניי� זה את   6
¯ÏÈÈÊ ÒÂÓÈ„¯Â ÒÂÓÈ„· ËÙÂ˘‰ ˙Â˘‡¯· ¯Â·Èˆ‰ )¯ÏÈÈÊ ˙„ÚÂ () 188' עמ, )2003דצמבר. 

 ראש חטיבת בטיחות אש בנציבות בנושא מיצוי יתרונות הרישוי בבנייני� �מאמר מאת מר חיי� תמ�   7
 .18' עמ. 2003אפריל , ÌÈ˜ÒÚ ÈÂ˘È¯Ï ÈÚÂˆ˜Ó ÔÂ‡ËÈ·  ,ÒÓ ÔÂÈÏÈ‚ '2,רבי קומות

 .אשקלו�, השרו�, נתניה, פתח תקוה, ראשו� לציו�, ירושלי�, שירותי הכבאות תל אביב  8
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ביקורת קודמת . הושוו לנתוני� שהתקבלו בשאלו� ושולבו בסיכו� ממצאי הביקורת
2003בנושא פורסמה בדוח מבקר המדינה בנושא כיבוי אש ומניעת דלקות משנת 

9
. 

 

 עיקרי הממצאי�

 קות בבתי עסק ובמוסדותמניעת דל

בביקורת נמצאו ליקויי� מהותיי� בפעולותיה� של מדורי מניעת דלקות הפזורי� 
מהשוואת התשובות לשאלו� למידע שהתקבל ממחלקות הארנונה של . ברחבי האר&

עשר הערי� הגדולות בישראל עולה שאי� בידי שירותי הכבאות מידע על אודות יותר 
בהיעדר מידע זה לא . מצויי� בתחו� אחריות�ממחצית העסקי� והמוסדות ה

על א  המלצתה של הוועדה לביקורת מניעת . ד"מתקיימות בה� ביקורות של מדור מנ
דלקות

10
נכו� לספטמבר , ד" לקבוע נהלי� אחידי� ברמה הארצית לעבודת מדורי מנ

כל מדור קבע את רמות .  עדיי� לא היו נהלי� אחידי� לביצועה של ביקורת זו2012
, בלי שניתנה לכ" הנחיה של גור� מרכזי, סיכו� ואת תדירות הביקורת באופ� עצמאיה

 .ד המקומיי�"ושיטת העבודה נקבעה לפי שיקול דעת� של מפקד השירות והרמ

למרות , בפועל לא אכפו חלק ניכר משירותי הכבאות את דיני הכבאות על מפרי החוק
 בי� השאר בשל , י הכבאותקיומ� של סמכויות סטטוטוריות על פי חוק שירות

 .הסמכת תובעי� במש" שני� רבות�אי

 

 בטיחות אש בבנייני� רבי קומות

 תקנות �להל�  (�1970ל"התש, )תנאיו ואגרות, בקשה להיתר( היתקנות התכנו� והבני
ואילו בניי� ,  מטרי� הוא בניי� גבוה13כי בניי� שגובהו מעל , קובעות) התכנו� והבנייה

לבנייני� גבוהי� יש מאפייני סיכו� אש . קומות�טרי� הוא בניי� רב מ29שגובהו מעל 
סבירות גבוהה להימצאות דיירי� שפינוי� דורש זמ� ממוש" : למשל. ייחודיי� רבי�

מדרגות רבות המאריכות את זמ� השהות של ; חולי� ונכי�, זקני�, יותר כגו� ילדי�
ות בבנייני� רבי קומות חילו& לכודי� בקומות העליונ; הנמלטי� בחדר המדרגות

קיומ� של ; כיבוי האש בבנייני� גבוהי� מורכב יותר; בעזרת סולמות אינו אפשרי
סיכויי� רבי� יותר לפריצת דלקה ; פירי� שדרכ� יכול העש� לנוע מקומה לקומה

יודגש כי המנופי� המצויי� בשימוש שירותי הכבאות . בשל ריבוי הדיירי� בבניי�
 דבר המקשה �)  קומות לער"�14כ( מטר בלבד 44ובה מרבי של באר& יכולי� להגיע לג

. על חילו& הדיירי� מהקומות הגבוהות יותר ודורש חילוצ� דר" חדרי המדרגות
שימוש באמצעי , מאפייני� ייחודיי� אלו מחייבי� התקנת תקנות מחמירות יותר

ות שימוש במערכ, התקנת אמצעי בקרה על התפשטות העש�, בטיחות אש מיוחדי�
הסברה , פיקוח מתמיד, תחזוקה קפדנית שוטפת, מתקדמות לגילוי ולכיבוי אש

 .התרשלות במילוי דרישות אלה בבניי� גבוה עלולה להיות הרת אסו�. ותרגולי פינוי

__________________ 

„Â˜È·‰ ÏÚ ÁÂ¯˙ ; 544' עמ, )1997( È˙�˘ ÁÂ„48 ; 574' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„ 44) 1993 ,מבקר המדינה  9
ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘·,‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ·Â ÌÈ„Â‚È‡· ) 2003( ,87' עמ. 

 .2006ועדה שמינה הנציב דאז באפריל   10
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מערכות לגילוי ולכיבוי אש בבנייני� רבי קומות מותקנות מכוח תקנות התכנו� 
י� שאומצו מתקני� מקבילי� בהתא� לתקני� הישראל, ר"והבנייה והוראות מכ

כדי להבטיח את תקינות� ותפקוד� בזמ� . מערכות אלו ה� מורכבות ויקרות. ל"בחו
כי יש לקיי� בה� תחזוקה שנתית, ל"חירו� קובעי� התקני� בישראל ובחו

11
, ואול�. 

כי בביקורות שערכו רשויות הכבאות נמצאו בנייני מגורי� , ממסמכי הנציבות עולה
והדבר , וחלק� א  אינ� מתפקדות, בטיחות האש שלה� אינ� מתוחזקותרבי� שמערכות 

על א  הצור" החיוני . עלול לסכ� באופ� ממשי את השוהי� בבניי� בעת שרפה
טר� הוסדר , בתחזוקה של מערכות מצילות חיי� כדוגמת מערכות לגילוי ולכיבוי אש

י� משרד הפני� ושאלת האחריות לפרסו� הנחיות בנושא מצויה במחלוקת ב, הנושא
 .לנציבות זה כארבע שני�

החוק קבע כי חובתה של רשות הכבאות להבטיח שיתקיימו כל הסידורי� הדרושי� 
משו� , בי� היתר, הקפדה על כ" חשובה. ובכלל זה ג� בנייני� גבוהי�, למניעת דלקות

בבעיות של לחצי מי� שיש להזרימ� , שמדובר בריכוז גדול של דיירי� במבנה אחד
נמצא כי . במיוחד לקומות העליונות, מה לגובה ניכר ובעיות של נגישות פיזיתבעצ

 ביקורות 2009�2011במרבית בנייני המגורי� רבי הקומות בישראל לא קיימו בשני� 
כדי לבחו� את סידורי הכבאות הקיימי� , למניעת דלקות בשטח הרכוש המשות 

קומות בתל אביב בשנת �� רבכי עד השרפה בבניי� משרדי, עוד עלה בביקורת. בה�
לא נהגו שירותי הכבאות בתל אביב לקיי� ביקורת מניעת דלקות בבנייני , 2010

החלו שירותי הכבאות ,  ואיל"2011משנת , רק בעקבות השרפה. משרדי� רבי קומות
ואכ� הצביעה בחינה . בתל אביב לבחו� את סידורי הכבאות בבנייני משרדי� רבי קומות

תקינות מערכות �אי: ביניה�. חמורי� רבי� בבנייני המשרדי� שנבדקוזו על ליקויי� 
תקינות מערכות אוטומטיות לגילוי ולכיבוי �אי; דרכי מילוט חסומות; לשחרור עש�

 .ליקויי� באספקת מי� ועוד, אש

 

 בטיחות אש בבנייני� ישני�

 של �70 וה�60בערי� רבות באר& פזורי� אלפי בנייני� ישני� שנבנו עוד בשנות ה
בחלק� מתגוררות משפחות נזקקות שאי� לה� יכולת כלכלית לממ� . המאה הקודמת

תחקירי שרפות מצביעי� על . את שדרוג� של מערכות בטיחות האש בבניי� שלה�
קיומ� של סיכוני� ממשיי� בבנייני� ישני� שאי� בה� סידורי בטיחות אש 

 .מתאימי�

 

 ברזי כיבוי

ולכ� הכרחי , כיבוי היא גורלית בעת כיבוי שרפהאספקת מי� בלח& מתאי� לברזי ה
קנות שירותי בת. להבטיח את תקינות הברזי� שיעמדו לרשותו של מער" כיבוי האש

, נקבע)  תקנות ברזי כיבוי�להל�  (�1971א" התשל,)אספקת מי� וברזי כיבוי(הכבאות 
 רשות ייבדקו לפחות פע� בשנה מטע�, הצבע והשילוט, השוחה, כל ברז כיבוי"כי 

רשות ; ואטימות השוחה, שלמות צבעו, שלמותו המיכנית, הכבאות מבחינת ספיקתו
הכבאות תודיע לרשות מקומית על כל תיקו� דרוש והרשות המקומית חייבת לבצע את 

 ."התיקו�

__________________ 

 .לפי התקני� בחלק מהמערכות נדרשת ג� תחזוקה בתדירות של פחות משנה  11
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בביקורת נמצא כי רשויות הכבאות אינ� בודקות את כל ברזי הכיבוי שבשטח� פע� 
בשנה כנדרש

12
כי למעלה , עוד עולה. דקות את ברזי הכיבוי כללומרבית� אינ� בו, 

אינ� יודעי� כלל כמה ברזי כיבוי יש , 24 מתו" 14, ממחצית שירותי הכבאות
 .בתחומ�

 

 הכשרת� של מפקחי מניעת דלקות

מפקחי מניעת דלקות מופקדי� על תחו� דינמי ומתפתח הנתו� לשינויי� טכנולוגיי� 
שיבות רבה לריענו� ולשיפור הידע המקצועי של לפיכ" נודעת ח. ורגולטוריי� תמידיי�

באמצעות , המפקחי� בנושאי� הקשורי� במישרי� לעבודת� במערכות לבטיחות אש
 2009�2011הביקורת העלתה כי בשני� , ואול�. השתלמויות וימי עיו�, קיו� הכשרות

בניגוד להמלצתה של הוועדה למניעת , לא התקיימו הדרכות למפקחי מניעת דלקות
 .קותדל

 

 הצור� בהסברה ובהדרכה של הציבור על אודות בטיחות אש

הסברה היא אחת הדרכי� שבאמצעות� נית� ללמד את הציבור כיצד למנוע דלקות 
ההסברה לציבור יכולה להתבצע באופני� . ולצמצ� את הנזקי� בעת אירוע שרפה

; ונותשוני� כגו� פרסו� כתבות ותשדירי� באמצעי התקשורת האלקטרוניי� ובעית
שיתו  הציבור ; פנייה לציבור לאחר אירועי שרפה והצגת הלקחי� שהופקו מה�

הפצת חוברות הדרכה ; הדרכה בדרכי התמודדות בעת אירוע שרפה; בפעולות מניעה
בבתי ספר ובמוסדות , מת� הדרכה בתחו� בטיחות אש במפעלי�; להתגוננות מפני אש

 לא קיימה הנציבות פעילות הסברה 2010 עד סו  2003כי משנת , בביקורת עלה. ציבור
לציבור בנושא התגוננות מפני אש

13
. 

 

 סיכו� והמלצות 

, לפיכ". דלקות עלולות להיות הרסניות ביותר ולגרו� פגיעות קשות בנפש וברכוש
מניעת דלקות וצמצומ� של סיכוני האש

14
בביקורת נמצאו .  חשובי� לא פחות מכיבוי�

: ביניה�. דורי מניעת דלקות הפזורי� ברחבי האר&ליקויי� מהותיי� בפעולת� של מ
לא ; מוסדות ובנייני� רבי קומות וסיווג� לפי רמות סיכו�, לא נער" מיפוי של עסקי�

וכל מדור סיגל לעצמו שיטת , ד ברמה הארצית"נקבעו נהלי� אחידי� לעבודת מנ
; י החוקחלק ניכר משירותי הכבאות לא אכפו את דיני הכבאות על מפר; עבודה משלו

לא נערכו ביקורות על סידורי כבאות בשטח הרכוש המשות  של בנייני מגורי� רבי 
ולא בוצעו , טר� הוסדר נושא תחזוקת� של מערכות בטיחות אש במבני�; קומות

 .בדיקות של ברזי הכיבוי על ידי שירותי הכבאות כנדרש

__________________ 

 . את כל ברזי הכיבוי בתחומ�2009�2010למעט שירותי כבאות גבעתיי� שבדקו בשני�   12
ת פעולות הסברה באמצעי התקשורת בנושאי� מסוימי� הקשורי�  מתקיימו2010החל בסו* שנת   13

 .לבטיחות אש

„ÌÈ˘Ó˘Ó‰ ˙ÂÓÂ˜ÓÂ ÌÈ�·Ó ˙ÂÁÈË· ÔÈÈ�ÚÏ ˙È˙ÎÏÓÓ‰ ‰¯È˜Á‰ ˙„ÚÂ ÁÂ ‡˙ ראו בעניי� זה את   14
 ¯ÏÈÈÊ ÒÂÓÈ„¯Â ÒÂÓÈ„· ËÙÂ˘‰ ˙Â˘‡¯· ¯Â·Èˆ‰)¯ÏÈÈÊ ˙„ÚÂ()  188' עמ, )2003דצמבר. 
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ממדורי מניעת על הרשות הארצית לכבאות והצלה לדרוש , לדעת משרד מבקר המדינה
שנתית שבמסגרתה ימופו �להכי� תכנית עבודה רב: דלקות לקיי� את הפעולות הבאות

לקבוע את הכללי� ; המוסדות והבנייני� רבי הקומות שבתחו� אחריות�, העסקי�
לסיווג רמות הסיכו� שלה� ואת תדירות הביקורת והיקפה לפי רמות הסיכו� 

זו לשמש בסיס להקצאת המשאבי� על תכנית . ומאפייניו השוני� של המבנה
הנדרשי� למער" מניעת הדלקות כולו כחלק מהרפורמה שמער" הכבאות עתיד לעבור 

על הרשות הארצית לכבאות והצלה לקיי� עבודת מטה . במהל" השני� הבאות
כדי להתמודד ע� הקשיי� והתוצאות הצפויי� מקיו� ביקורות למניעת , מסודרת

על הרשות הארצית לכבאות והצלה ועל משרד הפני� . דלקות בבנייני� רבי קומות
ללב� את המחלוקת בנוגע לאחריות לתחזוקת� של מערכות לבטיחות אש במבני� 

 לשת  בכ" את משרד ראש הממשלה והיוע& �וא� הדבר לא יעלה ביד� , לאלתר
 .המשפטי לממשלה

 על .באמצעות הסברה לציבור נית� למנוע דלקות ולצמצ� את נזקיה� בעת שרפה
הרשות הארצית לכבאות והצלה להגביר את מודעות הציבור לסיכוני אש באמצעות 

לאירוע , חלילה, ולהנחותו כיצד להתנהג בצורה מיטבית א� ייקלע, הסברה והדרכה
הרשות הארצית לכבאות , פ"על המשרד לבט, לדעת משרד מבקר המדינה. שרפה
ו� דרכי� לצמצו� סיכוני האש לבח, �משרד הפני� ושאר הגורמי� הרלוונטיי, והצלה

השתלבות בפרויקטי� של , באמצעות הסברה מקיפה, בי� היתר, בבנייני� ישני�
 .שיקו� שכונות ועידוד וסבסוד רכש והתקנה של גלאי עש�

הוא להבטיח כי יתקיימו סידורי , לצד כיבוי האש, תפקידו העיקרי של מער" הכבאות
של ההוראות והנהלי� בנושא מניעת יישומ� . הכבאות הנדרשי� למניעת דלקות

. או לעצור את התפשטות�, דלקות ובטיחות אש יכול למנוע שרפות עוד לפני פריצת�
תיקו� הליקויי� שהועלו בדוח זה אמור לשמש אחת מאבני היסוד לבניית מער" מניעת 

האחריות לתיקו� . כחלק מהרפורמה הכוללת של שירותי הכבאות, הדלקות החדש
פ "ועלו בדוח זה ויישו� המלצותיו מוטלת לפתח� של המשרד לבטהליקויי� שה

 .והרשות הארצית לכבאות והצלה

 

♦ 
 

 מבוא

ודוח מבקר המדינה שפורס� ,  אנשי�44 ובה נספו 2010לאחר השרפה שפרצה בכרמל בדצמבר 
את חוק הרשות הארצית , כחלק מהרפורמה במער� הכבאות, �25.7.12 קיבלה הכנסת ב15,בנדו�

החוק ).  חוק רשות הכבאות הארצית או החוק החדש�להל�  (�2012ב"התשע,  והצלהלכבאות
מטרת החוק החדש היא להסדיר את קיומ� של שירותי כבאות . �8.8.12החדש פורס� ברשומות ב

על פי . כיבוי דלקות ומניעת�, הגברת הבטיחות באש, והצלה במדינה לש� הצלת חיי אד� ורכוש
רשות הארצית לכבאות והצלה במשרד לביטחו� הפני� כרשות הוראת החוק החדש תוק� ה

ביו� . �8.2.2013דהיינו ב, יו� כינו� הרשות נקבע לשישה חודשי� מיו� פרסומו. ממלכתית ארצית
שהסדיר את ) חוק שירותי הכבאות,  החוק�להל�  (�1959ט"התשי, זה יבוטל חוק שירותי הכבאות

במועד זה יבוטלו . תפקיד� ואופ� פעילות� עד כה, אלמבנה שירותי הכבאות וההצלה במדינת ישר

__________________ 

 ).ÏÚ ˙¯Â˜È· ÁÂ„ ÏÓ¯Î· ‰Ù¯˘‰ - ¯·Óˆ„ 2010ÌÈÏ„ÁÓ  , ˙Â�˜ÒÓÂ ÌÈÏ˘Î)2012, מבקר המדינה  15
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במקומ� יוק� מער� כבאות במבנה חדש . ג� איגודי הערי� לכבאות ויחדלו מלהיות ישות משפטית
יחידות הרשות ופריסת� , בהתא� להוראות נציב הכבאות וההצלה שיגדירו את מבנה הרשות

 .למחוזות

ולכ� ההוראות הרלוונטיות , 16ת החוק החדש בכנסתהביקורת בדוח זה חלה על התקופה שלפני קבל
תקפות הממצאי� נותרת בעינה וא* מקבלת , ע� זאת. לגביה ה� ההוראות של חוק שירותי הכבאות

המסקנות וההמלצות של . שכ� הממצאי� מתווי� את הדר� לשינויי� המתבקשי�, משנה תוק*
 לכבאות והצלה שתכונ� על פי משרד מבקר המדינה בדוח זה אמורות לשמש את הרשות הארצית

�כבסיס לגיבוש התפישה העתידית בנושא מניעת דלקות וליישו� השינוי הארגוני, החוק החדש
ע� הקמת הרשות הארצית לכבאות והצלה עליה להכיר וללמוד את . תפעולי במער� הכבאות

 .לתקנ� ולייש� את ההמלצות הכלולות בדוח זה, הליקויי� שהביקורת הצביעה עליה�

, בעקבות השרפה בכרמל, 2011בינואר .  הופקד משרד הפני� על ביצוע החוק2011עד ינואר 
 השר �להל� ( להעביר את האחריות לביצועו לידי השר לביטחו� הפני� 17החליטה הממשלה

 �להל� (עד הקמתה של הרשות הארצית לכבאות והצלה היו רשויות הכבאות וההצלה ). פ"לבט
בס� הכול פעלו ברחבי . גופי� מוניציפליי� שפעלו על פי החוק, ) כבאותרשויות כבאות או שירותי

וארבע הרשויות האחרות ,  מה� במסגרת איגודי ערי� לשירותי כבאות20:  רשויות כבאות24האר+ 
 ). איגודי כבאות או איגודי��להל� ביחד (פעלו במסגרת הרשות המקומית 

ר� הכבאות על הבטחת שירותי הכבאות לכיבוי ה� על פי החוק וה� על פי החוק החדש ממונה מע
לש� כ� הסמי� החוק את איגודי . וכ� על הצלת נפש ורכוש, דלקות ומניעת� או האטת התפשטות�

ובכלל זה למנות מפקד לכל , הכבאות להקי� ולהחזיק בתחו� אחריות� יחידה או יחידות של כבאי�
 ). מפקד השירות�להל� (אחד משירותי הכבאות 

פועל , )פ" לבט�להל� (נה של הרשות הארצית לכבאות והצלה במשרד לביטחו� הפני� עד כינו
).  הנציבות�להל� (פ בתחו� כיבוי האש באמצעות נציבות שירותי הכבאות וההצלה "המשרד לבט

לניהולה ולקיו� , בי� היתר, והוא אחראי, ) הנציב�להל� (בראש הנציבות עומד נציב כבאות והצלה 
ובתוק* , )ר" מכ�להל� (הנציב משמש מפקח כבאות ראשי , 18א� לחוק ולתקנותיובהת. משימותיה

לה� כיצד לפעול ולדרוש מה�  הורותל, כבאותהלפקח על פעולות רשויות  סמכויותיו ותפקידיו עליו
  כיה� בתפקיד הנציב 2011 ועד אפריל 2002מיוני . די� וחשבו� בנושאי כוח אד� וציוד כיבוי

 .טפסר שחר איילו�� מכה� בתפקיד רב2011החל במאי ).  הנציב דאז�להל� (מח טפסר שמעו� רו�רב

מדי שנה בשנה מתרחשי� עשרות אלפי אירועי שרפה במבני� ובשטחי� פתוחי� הגורמי� אבדות 
היק* הנזקי� כתוצאה מאירועי� אלו נאמד בעשרות מיליוני . נזק לרכוש ופגיעה קשה בטבע, בנפש

ה� היו מלוות במספר אדיר של נפגעי� , בעבר הרחוק. אד� מקדמת דנאשרפות מלוות את ה. "ח"ש
פגיעת� האיומה רוסנה במש� השני� על ידי הקמת מערכי� צפופי� של . ובנזקי� כלכליי� עצומי�

, קשיחות) prescriptive(תקנות בנייה ותקנות בטיחות אש מרשמיות , שירותי כבאות משוכללי�
סיכוני אש ה� מהסיכוני� . 19"גדרי� להבטחת בטיחות אששכללו פירוט מלא של אמצעי� מו

לצד הצור� בכיבוי האש לאחר , לפיכ�. העיקריי� האורבי� לבאי מבני� המשמשי� את הציבור
מניעת שרפות מחייבת ביצוע פעולות מקדימות לפני פרו+ השרפה . פריצתה קיי� הצור� למנעה

__________________ 

 .2012החוק התקבל ביולי , כאמור  16

 .2699' החלטת ממשלה מס  17

לפי החוק החדש תקנות אלה . 1972!ב"התשל, )סמכויות מפקח כבאות ראשי(תקנות שירותי הכבאות   18
 א� כ� בוטלו או שונו קוד� לכ� בידי אלא, יעמדו בתוק% עד יו� כינו� הרשות הארצית לכבאות והצלה

 .השר
·ÈÈ�·‰ ˙�ÈÁ‰ : בתו', "בטיחות באש", שמואל נתנאל'  ואינגרחל בקר' פרופ, מיכאל פורה' פרופ  19

˙Â¯ÙÒ ¯˜Ò ‰·Â‚Ï ,· Í¯Î' -ÌÈÈÒ„�‰ ÌÈË·È‰ ÌÈÈÏÎÏÎÂ ,)  משרד הפני� , 111!42' עמ, )2001ינואר! 
 .מינהל התכנו�
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מניעת אש והאטת . ותה לאחר שפרצהשמטרת� להקטי� את הסיכוי לפריצתה ולהאט את התפשט
וה� באמצעות פעולות , התפשטותה מושגת ה� באמצעות פעולות שגרתיות של תחזוקה שוטפת

, יצירת דרכי מילוט, שימוש בחומרי� עמידי אש, ארוכות טווח כגו� התראה מפני פריצת שרפה
. 20א� לכבות שרפותשילוב מערכות לשחרור עש� וחו� ויצירת נגישות נוחה לשירותי הכבאות בבו

הוא להבטיח כי יתקיימו סידורי כבאות , מלבד כיבוי אש, תפקיד� העיקרי של רשויות הכבאות
סידורי הכבאות מהווי� את מערכת המניעה הפעילה לאירועי שריפה . "למניעת דלקות בתחומ�

פעולת� רק . במבנה וכוללי� מערכות כיבוי אש אקטיביות ומערכות אוטומטיות לשחרור חו� ועש�
יישומ�  .21"התקינה והאינטגרטיבית יכולה למנוע פגיעה קשה מאד בנפש ורכוש בעת אירוע שריפה

, של ההוראות והנהלי� בנושא מניעת דלקות ובטיחות אש יכול למנוע שרפות עוד לפני פריצת�
 .ולעצור את התפשטות�

שנמצאו במער�  והליקויי� 22בעקבות הביקורת שער� משרד מבקר המדינה על השרפה בכרמל
 את 2012יולי �בח� משרד מבקר המדינה בחודשי� ינואר, הכבאות בנוגע למניעת שרפות יער
הביקורת נעשתה בנציבות הכבאות ובשבע רשויות כבאות . פעולות המניעה בתחו� כיבוי האש

תפקוד� והיערכות� , בביקורת נבדקו המער� למניעת דלקות ברשויות הכבאות. 23ברחבי האר+
דגש . ומוסדות)  עסקי��להל� (בתי עסק :  דלקות במבני� המשמשי� את הציבור כגו�למניעת

. מיוחד הוש� בבדיקה על סידורי המניעה בבנייני� רבי קומות המשמשי� למגורי� או למשרדי�
 רשויות הכבאות �24ל)  השאלו��להל� (נוס* על כ� נשלח שאלו� מקי* בנושא מניעת דלקות 

בקר המדינה לעשר הערי� הגדולות באר+ כדי לקבל נתוני� על מספר עוד פנה משרד מ. באר+
חלק מנתוני� אלו הושוו לנתוני� שהתקבלו בשאלו� . העסקי� והבנייני� רבי הקומות שבתחומ�

ביקורת קודמת בנושא פורסמה בדוח מבקר המדינה בנושא כיבוי אש . והממצאי� שולבו בדוח זה
 ). בנושא מניעת דלקות2003וח מבקר המדינה משנת  ד�להל�  (200324ומניעת דלקות משנת 

 

 

 הרקע לפעילות� של רשויות הכבאות בנושא מניעת דלקות

בי� ציבוריי� ובי� , בחוק נקבע כי על רשות כבאות לקיי� סידורי כבאות במוסדות ובמפעלי�
 ירלפקח על ציוד� ולהתאי� את סידורי הכבאות שבה� לסידו, וכ� בבנייני� גבוהי�, פרטיי�

, שר הפני� קבע בתקנות את הכמויות והסוגי� של ציוד. הכבאות שנקבעו בתקנות רשות הכבאות
שיוצבו )  אמצעי כיבוי�להל� ( לכיבוי דלקות ושל אמצעי אזעקת דלקה ותקשורת �מתקני� וחומרי

בעל הנכס או המחזיק בו . 25ויוחזקו במצב תקי� בכל מקרקעי� או בסוגי� מסוימי� של מקרקעי�
תקנות שירותי . בי� להציב בה� אמצעי כיבוי שנדרשי� על פי התקנות ולהחזיק� במצב תקי�חיי

כי למפקח כבאות ראשי או מי , קבעו ג�, �1972ב"התשל, )סמכויות מפקח כבאות ראשי(הכבאות 

__________________ 
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וכ� לדרוש די� וחשבו� , הסמכות להיכנס למקרקעי� שבה� הותקנו אמצעי כיבוי, שהוא הסמיכו
� שנקבעו במוסדות ובמפעלי� פרטיי� וציבוריי� המצויי� בתחומה של רשות בדבר הסידורי

כי , נקבע)  תקנות ציוד כיבוי�להל�  (�1964ה"התשכ, )ציוד כיבוי(בתקנות שירותי הכבאות . כבאות
כדי לבדוק א� נעשו בה� סידורי , רשות הכבאות תקיי� מזמ� לזמ� ביקורת במוסדות ובמפעלי�

 כי ג� על פי החוק החדש יעמדו בתוק* תקנות שירותי הכבאות שמחייבות את יצוי�. כבאות נאותי�
 .עד התקנת תקנות חדשות לפי החוק החדש, הצבת� של אמצעי כיבוי ואת תחזוקת� במצב תקי�

לבטיחות אש וליישו� החוק והתקנות ברשויות הכבאות הוא מדור , הגו* האחראי למניעת דלקות
ועובדי� בו מפקחי� , )ד" רמ�להל� (בראשו עומד ראש מדור ש) ד" מנ�להל� (מניעת דלקות 
שעברו קורס מפקחי מניעת דלקות בבית הספר לכבאות של נציבות , ) מפקח�להל� (למניעת דלקות 

החוקי� והתקנות , הניסיו� והמחקר מלמדי� שככל שאכיפת הנהלי�, 26לדעת הנציבות. הכבאות
סידורי , כמו כ�.  שיעור הדלקות במבני� באופ� ממשיכ� יורד, נעשית באופ� יסודי ומקצועי יותר

סוג חומרי הבנייה שאושר להשתמש בה� בבניית , בטיחות ואמצעי כיבוי כגו� הפרדות לאגפי אש
 יעכבו את �הגנה על מערכות טכניות בבניי� וסידורי כבאות מתאימי� שנעשו בזמ� התכנו� , המבנה

קו� יוכלו להשתלט על הדלקה במהירות וביעילות וכוחות הכיבוי שיגיעו למ, התפשטות השרפה
 27ד מדינת ישראל נגד גלעדי"על חשיבותה של אכיפת הנהלי� והתקנות נית� ללמוד ג� מפסה. רבה

ובה נספו ארבע , 2000שד� באחריות� של עובדי מדור מניעת דלקות לשרפה שאירעה בפברואר 
� של עדריהכי , בי� היתר, המשפטד קבע בית "בפסה. עובדות בסופרמרקט חביב בפתח תקווה

 �גלאי עש� ומתזי� וכ� ציוד כיבוי תקי� ,  שחרור לחו� ועש�פתחיסידורי כבאות מתאימי� כמו 
 . של הלכודי�צלההחילו+ והה,  על עבודת הכיבויוהקשו השרפה  מהירה של התפשטותביאו לידיה

העסקי� , ת בכל המבני� הוא לבדוק את התאמת� של סידורי הכבאו28ד"תפקידו המרכזי של מנ
 ללא קשר לשאלה א� �זאת . והנכסי� למיניה� לתקנות ולהוראות הרלוונטיות בנושא בטיחות אש

 צו �להל�  (�1995ה" התשנ,)עסקי� טעוני רישוי(צו רישוי עסקי� העסק טעו� רישיו� עסק לפי 
שו� דברי החקיקה ל: "ד כדלקמ�" מסכ� את תפקיד מנ29י"פסק די� בעניי� בית לנ). רישוי עסקי�
בנוגע לחובתה של רשות הכבאות לוודא תקינות� ודיות� של סידורי הכבאות וציוד , אינה מבחינה

. וג� לא בי� מבנה פרטי למבנה ציבורי, בי� עסק בעל רישיו� לבי� עסק שפועל ללא רישיו�, הכיבוי
 תחו� ·ÏÎ דליקות תפקידה של רשות הכבאות על פי הדי� הוא להבטיח מניעה וכיבוי יעילי� של

 וברור כי במידה שהרשות תפקח רק על חלק מהעסקי� ומהמוסדות שבתחומה כפי � שיפוטה
 . 30)ההדגשה במקור" (היא תחטא לתפקיד זה, שמוצע על ידה

 

 

__________________ 
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 מניעת דלקות בעסקי� ובמוסדות

 קביעת רמות סיכו� ותדירות עריכת הביקורת

 רשות כבאות מושפע משיקולי� כלכליי� המוסדות והמבני� שבתחומה של כל, היק* העסקי�
.  וסמיכות האזור למרכזי� אחרי� ולנתיבי תחבורההאזוריי� כמו גודלה וצפיפותה של האוכלוסיי

מספר זה נע בי� . לפיכ� עולה בהרבה מספר העסקי� והמוסדות שבמרכז האר+ על זה שבפריפריה
עד עשרות אלפי� , ) והרצליהפתח תקווה(אלפי� ספורי� בתחומ� של רשויות כבאות מסוימות 
רמת סיכוני האש של ). תל אביב וירושלי�(בתחומ� של רשויות כבאות אחרות בערי� הגדולות 

, מקומו, והיא נגזרת של פרמטרי� שוני� כגו� סוג המבנה, המוסדות והמבני� אינה אחידה, העסקי�
מסוכני� אחרי� בתוכו כימיקלי� או חומרי� , הימצאות� של חומרי� דליקי�, אופ� השימוש בו

לא , למשל, כ�. כתוצאה מכ� ג� תדירות הביקורת והיקפה אינה אמורה להיות אחידה. וסוג הבנייה
התדירות והיק* הביקורת הדרושה למפעל לחומרי� מסוכני� לזו של חנות , דומה רמת הסיכו�
� ביקורת רשות הכבאות תערו� מזמ� לזמ"לציוד כיבוי נקבע כי תקנות ב. מכולת או מספרה

 מדצמבר 501ר "נוהל מכ". במוסדות ובמפעלי� כדי לבדוק א� נעשו בה� סידורי כבאות נאותי�
לפיו תיקבע תכנית ).  הנוהל�להל� ( עוסק בקביעת תכניות העבודה של מדור מניעת דלקות 2005

ד לפי סדר עדיפויות בהתא� למספר העסקי� שבתחומה של רשות הכבאות ובהתחשב "העבודה במנ
שיטת העבודה הנהוגה . כדי להתמודד ביעילות המרבית ע� עומס העבודה, רמת הסיכו� של העסקב

 תיק �להל� (מוסד או נכס בתיק מניעה , ד היא לרכז את המידע הקיי� על אודות כל עסק"במנ
תשלומי� (תקנות שירותי הכבאות לפי ). 31יק' מג�להל� (ולנהלו באמצעות תכנת מחשב ) מניעה

ד "רשויות הכבאות גובות אגרה בעבור ביקורת שנתית של מנ, �1975ה" התשל,)�בעד שירותי
 .בהתא� לגודל השטח המבוקר

אי� זה סביר שכל רשות כיבוי תקבע דרגות סיכו� . סיווג העסקי� וסיכוניה� מחייב תיאו� מערכתי
דינה משנת ואכ� כבר העירו על כ� בדוח מבקר המ. לפי שיקוליה ללא בקרה של גו* מרכזי מקצועי

אמות המידה לקביעת דרגת הסיכו� לא נקבעו בנהלי� מסודרי� בידי : " בנושא מניעת דלקות2003
ולכל מפקח ניתנה מידה רבה של שיקול דעת , הנציבות וג� לא הועלו על הכתב בידי האיגודי�

דקו לא כל האיגודי� שנב"עוד צוי� כי ". בקביעת דרגת הסיכו� של הגופי� שהוא מופקד על בדיקת�
". קבעו כללי� לתדירות ביקורות המניעה שעליה� לעשות בכל גו* על פי סוגו או דרגת הסיכו� שלו

 ניכנס �נדרש לסווג את רמת הסיכו� "כי , בתשובתה למשרד מבקר המדינה, הנציבות ציינה אז
 ".לפעילות בנושא סיווג

ÌÏÂ‡Â ,‡ˆÓ� ˙ÈÁÎÂ�‰ ˙¯Â˜È·· ,Â ‰¯ÂÓ‡‰ ˙Â·Èˆ�‰ ˙·Â˘˙ Û¯Á ÈÎ ¯„Ò ÈÎ Ï‰Â�· ‰˙ÚÈ·˜
 ÔÂÎÈÒ‰ ˙ÂÓ¯Ï Ì‡˙‰· Ú·˜ÈÈ ˙Â˜Ï„ ˙ÚÈ�Ó ˙¯Â˜È·Ï ˙ÂÙÈ„Ú‰- ı¯Ó „Ú 2012 ‰˘·È‚ ‡Ï 

ÍÎÏ Ì‡˙‰· Ì‚ÂÂÈÒÏÂ ÌÈ˜ÒÚ‰ Ï˘ ÔÂÎÈÒ‰ ˙ÂÓ¯ ˙ÚÈ·˜Ï ˙ÂÈÁ�‰ ˙Â·Èˆ�‰. 

כי בפועל נקבעת רמת הסיכו� באופ� עצמאי לפי , מהתשובות של רשויות הכבאות לשאלו� עולה
כתוצאה מכ� ג� תכנית העבודה ותדירות . עלי התפקידי� בשירותי הכבאותשיקול דעת� של ב

כי , כ� למשל נמצא. הביקורת נקבעות לפי רמות הסיכו� השונות ללא יד מכוונת של הנציבות
לעומת שירותי כבאות , שירותי כבאות מסוימי� קובעי� את תכניות העבודה לפי גודלו של העסק

או , )רמת הסיכו� ועוד, מקומו, מהות העיסוק: כגו�(י העסק אחרי� הקובעי� זאת לפי מאפיינ
כי , אפוא, יוצא. בעקבות דרישה של הרשות המקומית להמציא אישור כבאות על פי צו רישוי עסקי�

בגודל� וברמת הסיכו� שלה� עשויי� לקבל סיווג ברמת סיכו� שונה , שני עסקי� דומי� במהות�
 .נהד בתדירות שו"ולעבור ביקורת של מנ

__________________ 
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הנחתה הנציבות את רשויות הכבאות לסווג את המוסדות , 2012במהל� הביקורת במר+ , ע� זאת
 למערכות אוטומטיות לכיבוי אש 1596בהתא� לתק� ישראלי , והעסקי� לפי חמש רמות סיכו�

כי יש , בהנחיית הנציבות נקבע). 32NFPA-25המבוסס על תק� אמריקאי של מערכות כיבוי אש (
עוד נקבע . 33בלבד) 5רמה (ת שנתית במבני� המסווגי� ברמת הסיכו� הגבוהה ביותר לקיי� ביקור
נדרשת , ברשויות כבאות בה� קיי� קושי לבצע ביקורת בכל העסקי� במהל� השנה"בהנחיה כי 

תו� מת� עדיפות לעסקי� , רשות הכבאות לקבוע את סדר העדיפויות לפיו יבוצעו הביקורות בעסקי�
 ".הותברמות הסיכו� הגבו

ÌÏÂ‡Â , Â‚ÂÂÒ˘ ÌÈ�·Ó· ˙¯Â˜È·‰ ˙Â¯È„˙ ‰Ú·˜� ‡Ï ÔÈÈ„Ú ˙Â·Èˆ�‰ Ï˘ ÂÊ ‰ÈÁ�‰· Ì‚
 ÔÂÎÈÒ ˙ÂÓ¯·1-4 .¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ‰Ïˆ‰Â ˙Â‡·ÎÏ ˙Èˆ¯‡‰ ˙Â˘¯‰ ÏÚ ÈÎ

˙˘¯„�‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙Â¯È„˙ ˙‡ Ì‚ ÔÂÎÈÒ‰ ˙Ó¯ „ˆÏ ÚÂ·˜Ï , ÌÈ˜ÒÚ· ˙¯Â˜È·‰ ˙Â¯È„˙˘ È„Î
˙ ı¯‡‰ È·Á¯· ÌÈÓÂ„ ÌÈ�·Ó·Â‰„ÈÁ‡ ‰È‰ . Ì‡˙‰· ˙¯Â˜È·‰ ˙Â¯È„˙ ˙ÚÈ·˜ ÈÎ ˘‚„ÂÈ

 ˙Â˜Ï„ ˙ÚÈ�ÓÏ ˙¯Â˜È· ÌÂÈ˜Ï ˘Â¯„‰ Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙‡ˆ˜‰Ï ÈÁ¯Î‰ È‡�˙ ‡È‰ ÔÂÎÈÒ‰ ˙Ó¯Ï
 ˙Â‡·Î ˙Â¯È˘ ÏÎ·)ÔÏ‰Ï Â‡¯ .( ·Â˘Á ˙ÂÁÙ ‡ÏÂ- ‰ÚÂˆÈ· ÌˆÚ· ‡Â‰ ‰ÈÁ�‰‰ Ï˘ ‰�Á·Ó 

‰ÚÂˆÈ· ÔÙÂ‡ ÏÚ ‰¯˜··Â È�˜„˜„‰. 

 

 ו� אחריותה של רשות הכבאותמיפוי העסקי� והמוסדות שבתח

א� זה בי� , של סידורי הכבאות וציוד הכיבוי תקינות�את חובתה של רשות הכבאות לוודא , כאמור
בעניי� זה ג� אי� הבדל  .שאינו טעו� רישיו� לפי צו רישוי עסקי�עסק א� זה בי� ו ,עסק בעל רישיו�

ד הוא מיפוי� של כל "עבודה של מנתנאי הכרחי להכנת תכניות ה. מבנה פרטי למבנה ציבוריבי� 
המיפוי . העסקי� והמוסדות שבתחומה של רשות הכבאות וסיווג� בהתא� לרמות הסיכו� שלה�

, שנתית תו� שקלול� של הסיכוני��הוא כלי בסיסי הכרחי לקביעת תכנית עבודה שנתית ורב
ד "ות העבודה במנג� לפי הנוהל יש לקבוע את תכני. ובהתא� לכ� יש לקבוע את תדירות הבדיקה

בהתא� למספר העסקי� שבתחו� אחריותה של רשות הכבאות ובהתחשב ברמת , לפי סדר עדיפויות
 .הסיכו� שלה�

 בי� הנתוני� הקיימי� ברשויות הכבאות על 34בביקורת של משרד מבקר המדינה נערכה השוואה
ללא בתי ( והמוסדות ובי� רישומי הארנונה בנוגע למספר העסקי�, אודות עסקי� ומוסדות שבתחומ�

להל� נתוני ההשוואה בעשר הערי� הגדולות . שבאחריות� של אות� רשויות כבאות) מגורי�
 .2011 נכו� לסו* שנת 35בישראל

__________________ 

32  NFPA 25 - Water-Based Fire Protection Systems, 1992 Edition, National Fire Protection 
Association. 

בנייני� רבי קומות שבה� שוכני� , קניוני�, בתי קולנוע, בתי אבות, בתי חולי�: ברמה זו נכללי�  33
 .משרדי� או מגורי� ועוד

משרד מבקר המדינה פנה לעשר הערי� הגדולות בישראל וביקש לקבל נתוני� ממחלקת הארנונה בנוגע   34
כדי לבדוק את הפערי� שבי� הנתוני� , המצויי� בשטח�) ללא בתי מגורי�(למספר העסקי� והמוסדות 

 .בשירותי הכבאות ובי� המצב בפועל כפי שעולה מרישומי הארנונה

 .לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  35
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 ÌÈ˜ÒÚ‰ ¯ÂÚÈ˘
 ˙Â„ÒÂÓ‰Â

)ÌÈÊÂÁ‡· ( ÔÈ‡˘
 È˜È˙ Ì‰È·‚Ï

‰ÚÈ�Ó 

 ÌÈ˜ÒÚ‰ ¯ÙÒÓ
 ÔÈ‡˘ ˙Â„ÒÂÓ‰Â
 È˜È˙ Ì‰È·‚Ï

‰ÚÈ�Ó 

 ‰ÚÈ�Ó È˜È˙ ¯ÙÒÓ
 ÌÈ�Â˙�‰ ÈÙÏ

ˆÓ�˘ È„È· ÌÈ‡
˙Â‡·Î‰ ˙Â˘¯ 

 ÌÈ˜ÒÚ ¯ÙÒÓ
 È�Â˙� ÈÙÏ ˙Â„ÒÂÓÂ
 ˙Â˘¯‰Ó ‰�Â�¯‡

˙ÈÓÂ˜Ó‰ 

 ˙Â˘¯‰ Ì˘
˙ÈÓÂ˜Ó‰ 

 ירושלי� 29,869 10,360 19,509 65%

 תל אביב 52,722 10,604 42,118 80%

 חיפה 22,196 6,918 15,278 69%

 ראשו� לציו� 11,807 6,151 5,656 48%

 פתח תקווה 13,194 4,932 8,262 63%

 אשדוד 9,344 3,915 5,429 58%

 באר שבע 7,324 2,819 4,505 62%

 נתניה 7,864 4,212 3,652 46%

 חולו� 7,653 4,340 3,313 43%

 בני ברק 7,681 3,340 4,341 57%

66% 112,063 57,591 169,654 ÏÂÎ‰ ÍÒ 

 

ÌÈ˜ÒÚ‰ ¯ÙÒÓ ÔÈ·Â ‰ÚÈ�Ó‰ È˜È˙ ¯ÙÒÓ ÔÈ· ¯ÎÈ� ¯ÚÙ ÌÈÈ˜ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰‡ÂÂ˘‰‰Ó ˙Â„ÒÂÓ‰Â 
‰�Â�¯‡‰ ÈÓÂ˘È¯ ÈÙÏ . ÌÎ˙ÒÓ ı¯‡· ˙ÂÏÂ„‚‰ ÌÈ¯Ú‰ ¯˘Ú· ˙Â„ÒÂÓ‰Â ÌÈ˜ÒÚ‰ Ï˘ Ì¯ÙÒÓ

·-169,654 ,Ï ˜¯ ‰ÚÈ�Ó È˜È˙ ÌÈÏ‰�Ó ÂÏ‡ ÌÈ¯Ú· ˙Â˜Ï„‰ ˙ÚÈ�Ó È¯Â„Ó Í‡-57,591 
 ˙Â„ÒÂÓÂ ÌÈ˜ÒÚ) ÚˆÂÓÓ·34% .(Ï ÚˆÂÓÓ· ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ-66% ˙Â„ÒÂÓ‰Â ÌÈ˜ÒÚ‰ ÏÏÎÓ 

ı¯‡· ˙ÂÏÂ„‚‰ ÌÈ¯Ú‰ ¯˘Ú·˙Â˜Ï„ ˙ÚÈ�Ó È¯Â„Ó· ‰ÚÈ�Ó È˜È˙ ÔÈ‡  .ÍÎ ,Ï˘ÓÏ , È˙Â¯È˘·
ÎÏ ‰ÚÈ�Ó È˜È˙ ÔÈ‡ ·È·‡ Ï˙Â ÌÈÏ˘Â¯È Ï˘ ˙Â‡·Î‰-65%Â -80%) ‰Ó‡˙‰· ( ÌÈ˜ÒÚ‰Ó

Ì˙ÂÈ¯Á‡·˘ ˙Â„ÒÂÓ‰ÓÂ .‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· ,Ï ÈÎ-19 ÍÂ˙Ó 24 ˙Â˜Ï„ ˙ÚÈ�Ó È¯Â„Ó )79%(36 
È¯Á‡ ÌÂÁ˙· ÌÈÓÈÈ˜‰ ˙Â„ÒÂÓ‰Â ÌÈ˜ÒÚ‰ ¯ÙÒÓÏ Ú‚Â�· Ú„ÈÓ ÔÈ‡Ì˙Â. 

¯ÂÓÁ ‡Â‰ ÌÓÂÁ˙·˘ ˙Â„ÒÂÓ‰Â ÌÈ˜ÒÚ‰ ˙Â„Â‡ ÏÚ ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘· Ú„ÈÓ‰ ¯„ÚÈ‰ ÌˆÚ .
‰Ïˆ‰Â ˙Â‡·ÎÏ ˙Èˆ¯‡‰ ˙Â˘¯‰ ÏÚ , ÌÈ˜ÒÚ‰ ÏÎ ˙‡ ˙ÂÙÓÏ ˙Â˜Ï„ ˙ÚÈ�Ó È¯Â„Ó ÏÚÂ

ÔÂÎÈÒ ˙ÂÓ¯ ÈÙÏ Ì‚ÂÂÒÏÂ ÌÓÂÁ˙·˘ ˙Â„ÒÂÓ‰Â . ÌÈÈ˜‰ Ú„ÈÓ· ¯ÊÚÈ‰Ï Ô˙È� ÍÎ Ì˘Ï
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ‰�Â�¯‡‰ ˙Â˜ÏÁÓ· . Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙È�Î˙ ˙ÚÈ·˜Ï ÒÈÒ· ˘Ó˘È ‰Ê ÈÂÙÈÓ

ÍÎÏ ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ˆ˜‰ÏÂ ı¯‡‰ È·Á¯· ˙Â˜Ï„ ˙ÚÈ�Ó È¯Â„Ó. 

כי בבסיס , ציינו בתשובת� למשרד מבקר המדינה) הרצליה ובני ברק, תל אביב(חלק מרשויות הכבאות 
ה בתשובתה מנובמבר הנציבות מסר. 37נתוני הארנונה נכללי� ג� עסקי� שיש לה� מספר תיקי ארנונה

כי הועברה דרישה לרשויות הכבאות לבצע מיפוי של העסקי� בהתא� לרישומי הארנונה , 2012
 תשולב תכנה לניהול תיקי 2013כי בתחילת , עוד מסרה הנציבות בתשובתה. ולסווג� לפי רמות סיכו�

 .קיי� ה501ר "וע� הפעלתה יפורס� נוהל חדש שיחלי! את נוהל מכ, ")שלהבת("המניעה 

__________________ 

נתוני� לפי רמת ג� והרצליה הציגו . לירושלי� ולגבעתיי� היה מידע ממחלקת הארנונה, לתל אביב  36
 .אומד� שלה�

או בית אבות שיש לו שישה תיקי� ברישומי ,  מפעל שיש לו שמונה תיקי� ברישומי הארנונה�למשל   37
 .ואילו ברשות הכבאות ה� מסווגי� כתיק מניעה אחד, הארנונה
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 ביקורות מניעה

 רשויות הכבאות שהשיבו על 24 להל� מוצגת ההתפלגות של מספר ביקורות המניעה שקיימו  .1
 .2011 ומספר מפקחי מניעת הדלקות לשנת 38ביחס למספר תיקי המניעה הפעילי�, השאלו�

 ÌÈ˜È˙ ÚˆÂÓÓ
 Á˜ÙÓÏ) ‡ÏÏ

 ˙Â¯Â˜È·
˙Â¯ÊÂÁ( 

 ˙Â¯˘Ó ¯ÙÒÓ
 ˙ÚÈ�Ó ÈÁ˜ÙÓÏ

˙Â˜Ï„ 

 ÌÈÊÂÁ‡
ÏÎÓ È˜È˙ Ï

‰ÚÈ�Ó‰ 

 ˙Â¯Â˜È· ¯ÙÒÓ
 ‰ÚÈ�Ó) ‡ÏÏ

 ˙Â¯Â˜È·
˙Â¯ÊÂÁ( 

 È˜È˙ ¯ÙÒÓ
 ‰ÚÈ�Ó
ÌÈÏÈÚÙ 

 ˙Â¯È˘
˙Â‡·Î‰ 

 ש"איו 1,380 942 68% 3 314

 איילו� 4,660 4,286 92% 7 612

 אילת 2,178 1,944 89% 2 972

 אשקלו� 7,728 3,704 48% )3(11 337

 באר שבע 5,092 4,980 98% 5 996

 בית שמש 2,736 2,697 99% 5.5 490

 בני ברק 5,751 5,001 87% 5 1,000

 גבעתיי� 458 287 63% )1(1 287

 גליל מערבי 11,771 6,087 52% 7.25 840

 גליל עליו� 4,687 4,724 )2( 101% 6 787

 הרצליה 3,027 2,041 67% 3.3 618

 השרו� 5,131 4,311 84% 4.5 958

 חדרה 4,459 4,226 95% 4 1,057

 חולו� 6,600 3,781 57% 5 756

 חיפה 11,890 5,171 43% 6 862

 טבריה 3,043 2,954 97% 3 985

 יזרעאל 3,956 3,956 100% 9 440

 ירושלי� 10,360 2,962 29% 8 370

 נתניה 6,330 2,686 42% 2 1,343

 פתח תקווה 7,462 4,817 65% 7.5 642

 ראשו� לציו� 6,697 3,368 50% 3 1,123

 רחובות 3,249 3,334 )2(103% 5 667

 רמת ג� 2,100 633 30% 2 317

 תל אביב 10,604 4,098 39% )4(18 228

 133.05  82,990 131,349 ‰Ò"Î 

624  63%   Èˆ¯‡ ÚˆÂÓÓ 

כנהוג , ללא מפקחי מניעת דלקות, בתק� של שירותי כבאות גבעתיי� מתוקנ� קצי� מניעת דלקות אחד 1
 .בשאר שירותי הכבאות

שויות הכבאות גליל עליו� ורחובות עולה מספר הביקורות על מספר תיקי המניעה הפעילי� כיוו� בר 2
ולכ� אינ� , 2011א( ה� נסגרו במהל( שנת , שהביקורות כוללות ג� עסקי� שהתקיימה בה� ביקורת

 .ע� מספר התיקי� הפעילי� נמני� 

ד נוס* על תפקיד� "יימי� ביקורות מנתק� שירותי כבאות אשקלו� כולל ג� ארבעה מפקדי תחנות שמק 3
 .השוט*

וחמישה קציני , תק� שירותי כבאות תל אביב כולל ג� מפקח מניעת דלקות ייעודי לבדיקת ברזי כיבוי 4
 .אזור המנהלי� ומרכזי� עבודת מטה נוס* על העבודה השוטפת

__________________ 

 .להבדיל מתיקי� סגורי� של עסקי� שאינ� קיימי� עוד  38
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ÌÈ�Â˘‰ ˙Â˜Ï„‰ ˙ÚÈ�Ó È¯Â„Ó Ï˘ Ì‰È˙Â˜ÂÙ˙ ÔÈ· ÌÈ·¯ ÌÈÏ„·‰ ÌÈÏÂÚ ‰Ï·Ë‰Ó .Ú „Â
 Û‡ ‰�Â˘ ˙Â�Â˘‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ˙Â˜Ï„ ˙ÚÈ�Ó Á˜ÙÓ ÏÎ Ï˘ Â˙ÂÈ¯Á‡·˘ ÌÈ˜È˙‰ ¯ÙÒÓ ÈÎ ‰ÏÂÚ

¯ÎÈ� ÔÙÂ‡· ‡Â‰ . ‡Â‰ Èˆ¯‡‰ ÚˆÂÓÓ‰˘ „ÂÚ·624 Á˜ÙÓÏ ÌÈ˜È˙ - ˙Â‡·Î È˙Â¯È˘ ‰ÓÎ· 
)·È·‡ Ï˙ ,ÌÈÏ˘Â¯È ,ÔÂÏ˜˘‡Â Ô‚ ˙Ó¯ (‰·¯‰· ÍÂÓ� Á˜ÙÓÏ ÌÈ˜È˙‰ ÚˆÂÓÓ. 

Èˆ¯‡‰ ˙Â˘¯‰ ÏÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï È�Â˘Ï ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ ˜Â„·Ï ‰Ïˆ‰Â ˙Â‡·ÎÏ ˙
ÌÈ¯Â„Ó‰ ÔÈ·˘ ·¯‰ ,Ì˙„Â·Ú ˙‡ ÏÚÈÈÏ Ô˙È� „ˆÈÎ ÔÂÁ·ÏÂ. 

שכחלק מפעולות התיקו� בעקבות , 2012הנציבות מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
לאחר קבלת התוצאות . הביקורת נקבע מפתח של מספר תיקי� למפקח על פי רמת הסיכו� של העסק

ומה� תיגזר מכסת כוח , תיקבע תדירות הביקורת, יפוי העסקי� על פי רמות הסיכו� שלה�של מ
כי ע� כינו� רשות הכבאות הארצית יהפו� , הנציבות הוסיפה. האד� הנדרשת לביצוע המשימה

והוא יידרש לעמוד בתפוקות שייקבעו , מער� הביקורת והמניעה למער� ארצי בעל הוראות אחידות
 .על ידה

ד על " או מוסד שעבר בהצלחה את הביקורת של שירותי הכבאות אמור לקבל אישור מנעסק .2
הביקורת ניתחה נתוני� של עשרה מדורי� למניעת דלקות כפי שעולי� . תקינות סידורי הכבאות

להל� דוגמאות מעשרה שירותי כבאות על אודות מספר העסקי� שנבדקו על . מהתשובות לשאלו�
 .2011!2009בשני� ,  על תקינות סידורי הכבאות שבה�יד� ולא קיבלו אישורי�
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�Ó ËÚÓÏ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰Ï·Ë·˘ ÌÈ�Â˙�‰Ó"·È·‡ Ï˙ „ , ÏÈÚÏ ÌÈ‚ˆÂÓ‰ ÌÈ¯Â„Ó‰ ¯˙È ÏÎ·
˙Â�È˜˙ È¯Â˘È‡ ÂÏ·È˜ ‡Ï Â˜„·�˘ ÌÈ˜ÒÚ‰ ˙È·¯Ó. 

 Â˜„·�˘ ÌÈ˜ÒÚÏ ˙Â�È˜˙ È¯Â˘È‡ Ï˘ Ì¯„ÚÈ‰ ˙ÚÙÂ˙ ˙‡ ‰‡Â¯ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰·¯ ‰¯ÓÂÁ· ,˙‡ ˘È‚„ÓÂ Ì�È‡˘ ˙ÂÓÂ˜Ó· ‰�ÎÒÏ ÛÂ˘Á ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÏÚ ¯Â·Èˆ‰˘ ‰„·ÂÚ‰ 

˘¯„�Î ˙Â‡·Î‰ È¯Â„ÈÒ· ÌÈ„ÓÂÚ .Ë·Ï „¯˘Ó‰Â ‰Ïˆ‰Â ˙Â‡·ÎÏ ˙Èˆ¯‡‰ ˙Â˘¯‰ ÏÚ" Ù
‰�ÓÓ ÚÂ·�Ï ˙ÂÏÂÏÚ˘ ˙Â‡ˆÂ˙‰Â ÂÊ ‰ÚÙÂ˙ Ï˘ ‰¯Â˜‰ È·ÂÚ· Ò�ÎÈ‰Ï ,¯˙Ï‡Ï. 

 

 ביקורות חוזרות

. ועלותה נקבעת על פי שטח העסק, תמדור מניעת דלקות גובה אגרה בעבור עריכת ביקורת שנתי
א� נמצאי� ליקויי� . אגרות אלה ה� חלק חשוב ממקורות ההכנסה לתפעול� של רשויות הכיבוי

בביקורת החוזרת אמור מפקח . אמורה להתקיי� ביקורת חוזרת ללא תשלו� נוס#, הדורשי� תיקו�
 .תיתמניעת דלקות לבדוק א� תוקנו הליקויי� שהצביע עליה� בביקורת השנ

כי כל מדורי מניעת הדלקות קיימו ביקורות חוזרות רק בחלק מהעסקי� , מהתשובות לשאלו� עולה
בשירותי כבאות , למשל, כ�. שלא קיבלו אישור כבאות באותה שנה משו� שנמצאו בה� ליקויי�

י ואילו מספר תיק,  ביקורות חוזרות בלבד בהתאמה18! ו16נעשו , 2011! ו2010בשני� , גליל עליו�
בשירותי כבאות ; )כחצי אחוז( בהתאמה 4,190! ו4,178המניעה שלא קיבלו אישור כבאות עמד על 

ואילו מספר תיקי המניעה ,  ביקורות חוזרות בהתאמה59! ו76, 2011! ו2010השרו� נעשו בשני� 
בשירותי כבאות בית שמש ; )2%!כ( בהתאמה 3,389! ו3,367שלא קיבלו אישור כבאות עמד על 

ואילו מספר תיקי המניעה שלא ,  ביקורות חוזרות בהתאמה69! ו87, 2011! ו2010שני� נעשו ב
בשני� , בשירותי כבאות אשקלו�; )3%!כ( בהתאמה 2,591! ו2,564קיבלו אישור כבאות עמד על 

 . לא נעשו ביקורות חוזרות, 2011! 2009

Á ˙Â¯Â˜È· ˙ÎÈ¯ÚÏ Ú‚Â�· ÌÈÏÏÎ ‰Ú·˜ ‡Ï ˙Â·Èˆ�‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ‰˙Á�‰ ‡ÏÂ ˙Â¯ÊÂ
ÔÈÈ�Ú· ÏÂÚÙÏ Ô‰ÈÏÚ „ˆÈÎ ˙Â˜Ï„‰ ˙ÚÈ�Ó È¯Â„Ó ˙‡ .ÔÎ‡Â ,‰ÏÚ ˙¯Â˜È·‰Ó , È¯Â„Ó· ÈÎ

˙Â¯ÊÂÁ ˙¯Â˜È· ÚÂˆÈ·Ï ÌÈÏÏÎ‰ ˙‡ ¯È„‚Ó‰ Ï‰Â� ÔÈ‡ ÌÈ·¯ ˙Â˜Ï„ ˙ÚÈ�Ó . ÌÈ�Â˘ ÌÈ¯Â„Ó
˙Â¯ÊÂÁ ˙Â¯Â˜È· ˙ÎÈ¯ÚÏ Ì‰Ï˘Ó ˙ÂËÈ˘ ÌÓˆÚÏ ÂÏ‚ÈÒ. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙Èˆ¯‡‰ ˙Â˘¯‰ ÏÚ ÚÂ·˜ÏÂ ‰Ê ‡˘Â� ¯È„Ò‰Ï ‰Ïˆ‰Â ˙Â‡·ÎÏ 
˙Â¯ÊÂÁ ˙Â¯Â˜È· ˙ÎÈ¯ÚÏ ÌÈÏ‰�. 

ישולב מנגנו� התראה שיציי� את " שלהבת"כי בתכנת , 2012הנציבות מסרה בתשובתה מנובמבר 
נוהל , כאמור, ע� כניסת תכנת שלהבת לפעולה יפורס�. תארי� הביקורת החוזרת הנדרשת לכל עסק

 .לביקורות חוזרותעבודה חדש ובו נהלי� חדשי� 

 

 אכיפה של סידורי כבאות על עסקי� ומוסדות שאינ� טעוני רישוי

הגשת כתבי אישו� והעמדת� לדי� של מפרי חוק היא אחד הכלי� לשמירת שלטו� החוק בישראל 
כי אחד הנושאי� הבעייתיי� ביותר בתחו� מניעת , מהביקורת ומהשאלו� עולה, ואול�. ולאכיפתו

הוא היעדרה של יכולת מעשית לאכו# את דרישות שירותי הכבאות על עסקי� דלקות ובטיחות אש 
, 4המפר סידורי כבאות שנקבעו לפי סעי# "בחוק נקבע כי . ומוסדות שאינ� טעוני� רישוי עסקי�

או העובר על הוראה מהתקנות ... הנמנע מלהציב אמצעי כיבוי או המתרשל בהחזקת� התקינה
לגבי מבני� שאינ� טעוני , בנוהל נקבע". סר ששה חודשי� או קנסדינו מא, שהותקנו לפי חוק זה
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תקנות שירותי הכבאות , כי א� בעלי הנכס לא מילאו אחר דרישות החוק, רישוי לפי צו רישוי עסקי�
על רשות הכבאות לאכו# בעצמה את דרישותיה באמצעות מת� , או דרישות שירותי הכבאות

ולהודיע לממונה על המחוז ולמשטרה על , כתבי אישו�התראות לבעל הנכס ולמחזיק בו והגשת 
 .הפרות אלו

לא "כי איגודי הכבאות , )115' עמ( בנושא מניעת דלקות נכתב 2003כבר בדוח מבקר המדינה משנת 
ולא פנו ליוע/ המשפטי לממשלה כדי לקבל , הוסמכו להגיש בעצמ� כתבי אישו� נגד עברייני�

עי� בעניי� עברות על החוק או להביא להגברת האכיפה הסמכה לעורכי די� מטעמ� לשמש תוב
בימי� אלה נעשית " נכתב כי 2003בתשובת הנציבות למשרד מבקר המדינה ממר/ ". בדר� אחרת

 ". נושא מינוי תובעי� נבח� בפרקליטות המדינה. עבודה לנושא האכיפה של מינוי תובעי�

ות באר/ בעניי� הסמכת תובעי� להגשת  פנתה הנציבות לרשויות הכבא2001יצוי� כי עוד ביוני 
כי הנציבות פועלת לתגבור מער� התביעה , בפנייה צוי�. כתבי אישו� פליליי� לפי דיני הכבאות

באמצעות מינוי תובעי� פליליי� שיפעלו לצד , הפלילית נגד חשודי� בעברות על דיני הכבאות
. דינת ישראל נגד מפרי החוקתובעי� אלה אמורי� להגיש כתבי אישו� בש� מ. רשויות הכבאות

הנציבות ביקשה מיושבי הראש וממפקדיה� של רשויות הכבאות לפעול לאיתור מועמדי� לשמש 
 . תובעי� פליליי�

ÌÏÂ‡Â ,‡ˆÓ� ˙ÈÁÎÂ�‰ ˙¯Â˜È·· , È˙Â¯È˘· ÌÈÚ·Â˙ Â�ÂÓ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ¯Â˘Ú ¯Á‡Ï Ì‚ ÈÎ
 ˙Â‡·Î‰-Ì‰Ï ‰ˆÂÁÓ ÔÈ·Â ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ ÍÂ˙Ó ÔÈ· 39 , ˙˘‚‰ Í¯ÂˆÏ „‚� ÌÂ˘È‡ È·˙Î

˜ÂÁ‰ ÁÂÎÓ ˙Â‡·Î ˙Â˘¯ È„È· ÂÚ·˜�˘ ˙Â‡·Î‰ È¯Â„ÈÒ ˙‡ ÌÈ¯ÙÓ‰ . 

התובעי� בכל הרשויות " למשרד מבקר המדינה כי 5.12.12!משרד המשפטי� ציי� בתשובתו מ
לנהל הליכי� פליליי� בגי� עבירות על חוק שירותי ... היו מוסמכי�... המקומיות בישראל 

נה מעיר כי מהחומר שברשותו לא עולה כי אפשרות זו הייתה על משרד מבקר המדי". הכבאות
 .הפרק כפתרו� כולל לסוגיית האכיפה בי� הרשויות הנוגעות בדבר

˜ÂÁ‰ È¯ÙÓ ÏÚ ˙Â‡·Î‰ È�È„ ˙‡ ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘Ó ¯ÎÈ� ˜ÏÁ ÂÙÎ‡ ‡Ï ÏÚÂÙ· , ˙Â¯ÓÏ
˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ˙ÂÈ¯ÂËÂËËÒ ˙ÂÈÂÎÓÒ Ï˘ ÔÓÂÈ˜ ,È‡ Ï˘· ¯‡˘‰ ÔÈ·- ˙ÎÓÒ‰

˙Â·¯ ÌÈ�˘ Í˘Ó· ÌÈÚ·Â˙ . ˙ÂÎÂ¯Î‰ ˙ÂÈ˘ÚÓ‰Â ˙ÂÈËÙ˘Ó‰ ˙ÂÈ‚ÂÒ· ÌÈ�ÂÈ„‰ ÈÎ ‡ˆÓ� ‡Ï
ÂˆÂÓ ÍÎ· . ÏÂÚÙÏ Á¯Î‰ ˘È ˘¯„�Î ÂÓ˘ÈÈÏ È„ÎÂ ‰ÙÈÎ‡‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡ ·ÈÁ¯‰ ˘„Á‰ ˜ÂÁ‰

ÔÈ„‰ ˙ÙÈÎ‡Ï ˙Â˘ÈÁ�· ,ÍÎ Ì˘Ï ˙Â˘¯„�‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÏÎ· ËÂ˜�ÏÂ , ÌÈÚ·Â˙ ÈÂ�ÈÓ ÏÏÂÎ
˜� ÔÈÈ�Ú· ÔÈ„‰ ˙‡ ÂÙÎ‡È˘ÛÒÂ� ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ‰Ïˆ‰Â ˘‡ ˙ÂÁÈË· ÈÚˆÓ‡ ˙ËÈ. 

כי דרשה בעבר מרשויות הכבאות , 2012הנציבות מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
מפקדי , א� בפועל, לרבות בכנסי מפקדי�, ונעשו פניות בכתב ובעל פה, לפעול למינוי תובעי�

כבאות והצלה ה� יפעלו למינוי תובעי� לאחר כינו� הרשות הארצית ל. האיגודי� לא מינו תובעי�
 .כדי לאכו# את החוק על פי חוק הכבאות החדש

 

__________________ 

כמשמעו בחוק " תובע"וע+ המשפטי לממשלה להסמי( כבית המשפט העליו� הכיר בסמכותו של הי  39
ÙÈÁ‰  1783/00+ "בג[ ג� עור( די� מהמגזר הפרטי �1982ב"התשמ, ]נוסח משולב[סדר הדי� הפלילי 

Ú· ÌÈÏ˜ÈÓÈÎ"� Ó '‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰( ,ד נז"פ)ואכ� היוע+ המשפטי )]. 2003 (655 652) 3
 .� כגו� דיני התכנו� והבנייה ודיני איכות הסביבהלממשלה הסמי( תובעי� חיצוניי� בתחומי� שוני
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 מניעת דלקות ביישובי� חקלאיי�

למניעת דלקות ולנקיטת אמצעי� לבטיחות אש ג� , מתוק# תפקיד�, רשויות הכבאות אחראיות
רג בשטחי� בשני� האחרונות רווחת התופעה של שימוש חו. 40במבני� המצויי� בשטחי� חקלאיי�

. 42מחסני� ומיזמי� מסחריי� ועסקיי�, וכ� הוקמו בה� גני אירועי�, 41חקלאיי� למטרות מסחריות
שכ� מלבד הצור� בהתקנת ציוד כיבוי לפי , תופעה זו קשורה באופ� ממשי לעניי� של מניעת דלקות

כי� של נדרשת ג� התאמת� של תשתיות המי� וברזי הכיבוי לצר, התקנות וההוראות של הנציבות
א� תפרו/ שרפה במבני� שהוסבו . צוותי הכיבוי בעת פעילות לכיבוי שרפה ומניעת התפשטותה

 המקורי בלי שהותק� בה� ציוד כיבוי מתאי� ותשתיות לאספקת מי� וברזי �לשימוש שונה מייעוד
 . האש עלולה לצאת מכלל שליטה ולסכ� חיי אד� ורכוש!כיבוי בסביבת� 

כמו בתחו� האחריות של שירותי , שיש בה� יישובי� חקלאיי� רבי�הבעיה מחריפה באזורי� 
ד "ממכתביו של רמ. חו# השרו� ועמק חפר, ובשלוש המועצות האזוריות לב השרו�, כבאות נתניה

אזורי תעשייה " בנושא הפיכת יישובי המועצה ל2009מניעת דלקות של שירותי כבאות נתניה משנת 
י� למועצות האזוריות האלו קיימי� מחסני� בגדלי� שוני� כי ביישובי� השייכ, עולה" קטני�

ואי� לה� אישור , ולחלק� הגדול אי� ציוד כיבוי כנדרש, שבה� מאוחסני� חומרי� מסוכני�
, עוד עלה. יש ביניה� ג� מחסני� ששירותי הכבאות אינ� יודעי� על קיומ� כלל. משירותי הכבאות

ת המי� ספיקות ולחצי� שלא יאפשרו כיבוי מהיר קיימת בעיה של תשתיו"כי בחלק מהיישובי� 
�מחסני� הממוקמי� בישובי� ונמצאי� ללא "כי , ד נתניה הדגיש"רמ". ויעיל של דלקה בעת הצור

אישור משירותי הכבאות מהווי� סכנה לשלו� הציבור ועלולי� להוביל לסכנה סביבתית ונפגעי� 
 ".במקרה של אירוע אמת

כבר . באות בית שמש מצויי� עשרות יישובי� חקלאיי� וקיבוצי�בתחו� האחריות של שירותי כ
כי ביישובי� שבתחו� המועצות ,  בנושא מניעת דלקות נמצא2003בדוח מבקר המדינה משנת 

, הנמצאות בתחומי האיגודי� איילו� ובית שמש, גזר ומטה יהודה, חבל מודיעי�, האזוריות עמק לוד
רוב� נבנו מחומרי� קלי� המיועדי� לבנייה מהירה . �הוקמו מחסני� המשמשי� לייעודי� שוני

ולעתי� , חלק� שוכני� במבני� שנבנו ללא רישיו� בנייה והוסבו למחסני�. כגו� פח ואסבסט
המחסני� נבנו בתו� היישובי� ולא . מאוחסני� בה� טובי� העשויי� מחומרי� דליקי� ומסוכני�

באות� יישובי� אי� תשתיות , יתרה מזו.  כנדרשואי� בה� אמצעי בטיחות, באזורי� שיוחדו לעסקי�
כ� שבעת דלקה , וברוב� אי� דרכי� המאפשרות גישה מהירה, מספיקות לאספקת מי� לצורכי כיבוי

מהתשובות לשאלו� שמסרו . ה� מעמידות את צוות הכבאי� ואת האנשי� שבסביבה בסיכו� גבוה
קיימת "ועדיי� , פור במצב במהל� השני�כי לא חל שי,  עולה2012שירותי כבאות בית שמש ביולי 

בעיה ע� נושא תשתיות לצורכי כיבוי באזורי� החקלאיי� ששימשו בעבר ללולי� וכיו� משמשי� 
 ".אחסנה ומלאכה, הלתעשיי

 2007היא השרפה שפרצה בשנת , דוגמה מוחשית לסכנה הנשקפת מהיעדרו של ציוד כיבוי תקי�
לכיבוייה . ו� האחריות של שירותי כבאות בית שמשבמתח� של מפעלי� באחד הקיבוצי� שבתח

לפי דוח . נדרש סיוע של כבאיות צבאיות ושל חניכי קורס קציני כבאות מבית הספר לכבאות

__________________ 

" שימוש חורג. "מבני� שהוקמו בשטחי� חקלאיי� א* א� מדובר בבנייה בדר( של שימוש חורג 40
ה� , השימוש בה� למטרה שלא הותר להשתמש בה�: "בקרקע או בבניי� מוגדר בחוק התכנו� והבנייה

 כל תכנית או תקנה אחרת שלפי חוק זה החלות על לפי, במיוחד וה� מהיות� באזור או בשטח מיוחד
 ".הקרקע או הבניי� או לפי היתר על פי כל חוק הד� בתכנו� ובבנייה

 מכו� �המרכז למדיניות סביבתית , ÌÈÁÂ˙Ù‰ ÌÈÈ‡Ï˜Á‰ ÌÈÁË˘· ÌÈ‚¯ÂÁ ÌÈ˘ÂÓÈ˘ ,2004, איריס הא�  41
 .ירושלי� לחקר ישראל

טיפול מועצות אזוריות שבאזור השרו� בגני ", ÔÂËÏ˘‰ ÏÚ ˙¯Â˜È· ˙ÂÁÂ„ÈÓÂ˜Ó ‰, מבקר המדינה  42
מועצה מקומית כפר "וכ� דוחות על הביקורת בשלטו� המקומי . 1' עמ, )2005(" אירועי� שבתחומ�

וכ� דוחות על הביקורת בשלטו� המקומי . 761' עמ, )2010" ( טיפול בהקמת ג� אירועי� והפעלתו�יונה 
 .415' עמ, " רישוי עסקי��זר המועצה האזורית ג "2011�2012לשני� 
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ובו אוחסנו בצפיפות , היא פרצה באחד העסקי� במתח� ששימש מחס�, החקירה של השרפה
לעסק שבו פרצה . מתח�האש התפשטה וכילתה את כל ה. מרובה משטחי� של קרטוני� וציוד

וה� לא , לא היה תיק מניעה בשירותי כבאות בית שמש, השרפה לא היו סידורי כבאות מתאימי�
 באזור תעשייה שבתחו� 2012לעומתה מדגימה השרפה שפרצה בשנת . ידעו על קיומו כלל

וי מערכת הגיל. את חשיבות� המרובה של סידורי הכבאות, האחריות של שירותי כבאות בית שמש
צוותי כיבוי שהגיעו למקו� מצאו שמערכת הכיבוי . הודיעה לשירותי הכבאות על השרפה

. האוטומטי במבנה ב� שלוש הקומות תחמה את האש וכיבתה את השרפה עוד לפני שהגיעו הכבאי�
אלמלא פעולתה התקינה של , לפי הערכת הכבאי�. כי המבנה שימש מחס� בגדי�, מהתחקיר עלה

 .אש הייתה מתפשטת ושורפת כליל את המחס�ה, מערכת המתזי�

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰Ïˆ‰Â ˙Â‡·ÎÏ ˙Èˆ¯‡‰ ˙Â˘¯‰ ÏÚ ,Ë·Ï „¯˘Ó‰" „¯˘ÓÂ Ù
ÌÈÈ‡Ï˜Á ÌÈ·Â˘ÈÈ· ÌÈ˙Â‡� ˙Â‡·Î È¯Â„ÈÒ Ï˘ ÌÓÂÈ˜ ˙‡ ÁÈË·‰Ï Ô˙È� „ˆÈÎ ÔÂÁ·Ï ÌÈ�Ù‰ ,

˙ÂÈ¯ÁÒÓ ˙Â¯ËÓÏ ‚¯ÂÁ ˘ÂÓÈ˘ Ì‰· ‰˘Ú�˘ ÌÈ�·Ó· „ÁÂÈÓ·Â. 

 

 הנציבותפיקוח ובקרה של 

כי , נקבע בי� היתר, 1972!ב" התשל,)סמכויות מפקח כבאות ראשי(תקנות שירותי הכבאות ב
הוראות בכל לה� לתת ו תפקידו של מפקח כבאות ראשי הוא לפקח על הפעולות של רשויות הכבאות

 .�הנוגע לפעולותיה

, ת וההצלה מינה הנציב דאז ועדה לביקורת מניעת דלקות בשירותי הכבאו2006באפריל  .1
שתקבע שיטת ביקורת אחידה בכל מער� הכבאות ותסייע ביצירת אחידות בעבודת� של מדורי 

 .מניעת דלקות

דוח סופי שאשרר מסקנות  (2008להל� עיקרי הממצאי� שהועלו בדוח הביניי� של הוועדה ממר/ 
או שהוא , ללחלק משירותי הכבאות אי� נוהל עבודה כל): 2009 הוגש לנציב דאז בפברואר !אלו 

שירותי הכבאות נוטי� להפריז ולהוסי# דרישות שאינ� מופיעות בתקנות או בהוראות ; חלקי בלבד
; אי� אחידות בתנאי� המקדימי� הנדרשי� למת� אישורי� לרישוי עסקי� ולתכניות בנייה; ר"מכ

 בי� ,בדוח הביניי� המליצה הוועדה. קיימי� פערי� בי� מפקחי� שקיבלו הכשרה והשכלה שונה
הוועדה ציינה כי היא נמצאת (ד ברמה הארצית "לקבוע נהלי� אחידי� לעבודת מדור מנ, היתר

 .ד"ולגבש רשימת תיוג אחידה שתיבדק על ידי מפקח מנ) בהליכי גיבוש של נהלי� אלה

‡ˆÓ� ˙ÈÁÎÂ�‰ ˙¯Â˜È·· , È�ÂÈ· ÈÎ2008ÂÈ ÁÏ˘ " Ï‰Â� Ï˘ ‰ËÂÈË ˙Â˜Ï„ ˙ÚÈ�ÓÏ ‰„ÚÂÂ‰ ¯
È�Ó È¯Â„Ó· ‰„Â·Ú ˙Â˜Ï„ ˙Ú)Û˜Â˙·˘ Ï‰Â�‰ ˙‡ ÛÈÏÁ‰Ï ‰È‰ ¯ÂÓ‡˘ ( ·Â˘Ó ˙Ï·˜Ï

˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘Ó . ÈÏÂÈ „Ú ÌÏÂ‡Â2012 ,Ê‡Ó ÌÈ�˘ Ú·¯‡Î , Ï‰Â� Û˜Â˙Ï Ò�Î� ‡Ï ÔÈÈ„Ú
˘„Á ‰„Â·Ú ,‰„ÈÁ‡Â ‰¯Â„Ò ‰ËÈ˘ ‡ÏÏ ÌÈ„·ÂÚ ˙Â˜Ï„ ˙ÚÈ�Ó È¯Â„Ó , ÈÙÏ ÏÚÂÙ ¯Â„Ó ÏÎÂ

ÌÈ�˘‰ ÍÏ‰Ó· ÂÓˆÚÏ Ï‚ÈÒ˘ ˙ÂËÈ˘‰. 

�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó˙Â·Èˆ�Ï ¯ÈÚÓ ‰ , ÂÏÈÚÙ‰ÏÂ Ï‰Â�‰ ˘Â·È‚ ˙‡ ¯˙Ï‡Ï Ì„˜Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ
˙Â˜Ï„ ˙ÚÈ�Ó È¯Â„Ó·. 

 ייכנס 2013בתחילת " שלהבת"כי ע� הפעלת תכנת , 2012הנציבות מסרה בתשובתה מנובמבר 
 .והוא יחלי# את הנוהל הקיי�, לתוק# ג� נוהל עבודה חדש למדור מניעת דלקות
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בסוגיות "אז ועדת מניעת דלקות נוספת שתפקידה היה לדו�  מינה הנציב ד2010באוקטובר  .2
די� של "חברי הוועדה היו רמ". עקרוניות בתחו� מניעת הדלקות ולהמלי/ לנציב בנושאי� אלו

 .שמונה מדורי מניעת דלקות ברחבי האר/ ושני נציגי� מטע� הנציבות

„·Ï· ÌÈ�ÂÈ„ È�˘ ‰ÓÈÈ˜ ‰„ÚÂÂ‰ ÈÎ ‡ˆÓ� ˙ÈÁÎÂ�‰ ˙¯Â˜È·· ,ÏÂÈ „ÚÂ È2012 ‰¯È·Ú‰ ‡Ï 
‰Ó˜Â‰ ÌÓ˘Ï˘ ÌÈ‡˘Â�· Ô‰˘ÏÎ ˙ÂˆÏÓ‰ ·Èˆ�Ï. 

קובעת כי מפקדי שירותי הכבאות נדרשי� להעביר לנציב דוח סיכו� ) 200פרק (ר "הוראת מכ .3
 .וביניה� ג� בנושא מניעת דלקות, פעילות שנתי במגוו� נושאי�

‰˙ÏÚ‰ ˙Â·Èˆ�· ˙ÈÁÎÂ�‰ ˙¯Â˜È·‰ ,¯˘ÓÏ Â¯·ÚÂ‰˘ ÌÈ�Â˙�‰Ó ˜ÏÁ ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „
ÔÂÏ‡˘Ï ˙Â‡·Î‰ ˙ÂÈÂ˘¯ Ï˘ ˙Â·Â˘˙· , ˙Â·Èˆ�· Ì‚ ˙Â�Â¯Á‡‰ ÌÈ�˘‰ ÍÏ‰Ó· Ï·˜˙‰

) ˜¯Ù ÈÙÏ È˙�˘‰ ÁÂÂÈ„‰Ó ˜ÏÁÎ200 .( Ú„ÈÓ‰Ó ÌÈÁ˜Ï ‰˜ÈÙ‰ ‡Ï ˙Â·Èˆ�‰ ÌÏÂ‡Â
 È¯Â„Ó Ï˘ Ì‰È˙Â˜ÂÙ˙ ÁÂ˙È�ÓÂ Ì˙ÂÏÈÚÙÓ ˙Â�˜ÒÓ ‰˜ÈÒ‰ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ ‰ÈÏ‡ ¯·ÚÂ‰˘

˙Â˜Ï„‰ ˙ÚÈ�Ó. 

‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰�È„Ó , È„Î ÌÈÈÁ¯Î‰ Ì‰ ˙Â�˜ÒÓ ˙˜Ò‰Â ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰ Ï˘ ÌÈÎÈÏ‰˙
˙ÂÓÈ˘Ó‰ ÈÂÏÈÓÏ ÌÈ˘¯„�‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ ÔÂÁ·ÏÂ ˙Â˜Ï„ ˙ÚÈ�Ó ÌÂÁ˙· ‰„Â·Ú‰ ˙‡ ÏÚÈÈÏ .

˙Â·Èˆ�‰ ,˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ ÏÚ Á˜ÙÓ Ì¯Â‚ ‡È‰˘ , Ï·˜˙Ó‰ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ „·ÚÏÂ ÊÎ¯Ï ˙·ÈÂÁÓ
Ï„‰ ˙ÚÈ�Ó È¯Â„Ó Ï˘ Ì‰È˙ÂÏÂÚÙ ˙Â„Â‡ ÏÚ ÌÈ„Â‚È‡‰Ó ÌÈ�Â˘‰ ˙Â˜- ÏÂÚÈÈÏ ÏÂÚÙÏÂ 

Ì˙„Â·Ú .Ì˜Â˙˘ÎÏ ‰Ïˆ‰Â ˙Â‡·ÎÏ ˙Èˆ¯‡‰ ˙Â˘¯Ï Ì‚ ‰ÙÈ ‰ÁÂÎ ÂÊ ‰¯Ú‰ , ÌÈÈ˜˙ ÂÊ˘ È„Î
˙Â˜Ï„‰ ˙ÚÈ�Ó È¯Â„Ó Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ. 

 

✯ 

 

ı¯‡‰ È·Á¯· ˙Â˜Ï„‰ ˙ÚÈ�Ó È¯Â„Ó ˙ÏÂÚÙ· ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈÈÂ˜ÈÏ Â‡ˆÓ� ˙¯Â˜È·· . Ï‰Â�‰ ÈÙÏ
Â·Ú‰ ˙È�Î˙ ˙‡ ÚÂ·˜Ï ÍÈ¯ˆ�Ó· ‰„"˜ÒÚ‰ Ï˘ ÔÂÎÈÒ‰ ˙Ó¯· ·˘Á˙‰· „ .ÍÎÈÙÏ , ·Ï˘

�Ó Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ�Î˙ ˙�Î‰Ï ÈÁ¯Î‰ ÌÈ„˜Ó" ˙Â„ÒÂÓ‰Â ÌÈ˜ÒÚ‰ ÏÎ Ï˘ ÌÈÂÙÈÓ ‡Â‰ „
Ì‰Ï˘ ÔÂÎÈÒ‰ ˙ÂÓ¯Ï Ì‡˙‰· Ì‚ÂÂÈÒÂ ˙Â‡·Î‰ ˙Â˘¯ Ï˘ ‰ÓÂÁ˙·˘ . ‰„Â·Ú ˙È�Î˙ ˙�Î‰

·¯Â ˙È˙�˘-È„·‰ ˙Â¯È„˙ ˙ÚÈ·˜Â ÌÈ�ÂÎÈÒ Ï˘ ÌÏÂÏ˜˘ ÍÂ˙ ‰˘ÚÈ˙ ˙È˙�˘ÍÎÏ Ì‡˙‰· ˙Â˜ .
‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· , ÌÈ˜ÒÚ‰ ˙ÈˆÁÓÓ ‰ÏÚÓÏ ˙Â„Â‡ ÏÚ Ú„ÈÓ ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ È„È· ÔÈ‡ ÈÎ

Ì˙ÂÈ¯Á‡ ÌÂÁ˙· ÌÈÈÂˆÓ‰ ˙Â„ÒÂÓ‰Â . ¯Â„Ó Ï˘ ˙Â¯Â˜È· ÌÈÚˆ·Ó ÔÈ‡ ‰Ê Ú„ÈÓ ¯„ÚÈ‰·
�Ó"ÂÏ‡ ÌÈ˜ÒÚ· „ . ¯·ÓËÙÒÏ ÔÂÎ� ÈÎ ‡ˆÓ� „ÂÚ2012 , ÌÂÈ˜Ï ÌÈ„ÈÁ‡ ÌÈÏ‰� ÔÈ‡ ÔÈÈ„Ú

Â˜Ï„ ˙ÚÈ�Ó ˙¯Â˜È·˙ , ÔÙÂ‡· ˙¯Â˜È·‰ ˙Â¯È„˙ ˙‡Â ÔÂÎÈÒ‰ ˙ÂÓ¯ ˙‡ Ú·Â˜ ¯Â„Ó ÏÎÂ
Ó¯‰Â ˙Â¯È˘‰ „˜ÙÓ Ï˘ Â˙Ú„ ÏÂ˜È˘ ÈÙÏ È‡ÓˆÚ"„ .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÏÚ

·¯ ‰„Â·Ú ˙È�Î˙ ÔÈÎ‰Ï ˙Â˜Ï„‰ ˙ÚÈ�Ó È¯Â„Ó ˙‡ ˙ÂÁ�‰Ï ‰Ïˆ‰Â ˙Â‡·ÎÏ ˙Èˆ¯‡‰ ˙Â˘¯‰-
˙Â˜Ï„‰ ˙ÚÈ�Ó Í¯ÚÓÏ ˙È˙�˘ ,·˘ ˙Â„ÒÂÓ‰Â ÌÈ˜ÒÚ‰ ˙‡ ˙ÂÙÓÏ ÚÂ·˜ÏÂ Ì˙ÂÈ¯Á‡ ÌÂÁ˙

‰�·Ó‰ Ï˘ ÌÈ�Â˘‰ ÂÈ�ÈÈÙ‡ÓÏÂ ÔÂÎÈÒ‰ ˙ÂÓ¯Ï Ì‡˙‰· ‰Ù˜È‰ ˙‡Â ˙¯Â˜È·‰ ˙Â¯È„˙ ˙‡ . ÏÚ
·¯ ‰„Â·Ú ˙È�Î˙ ÍÓÒ- Í¯ÚÓ ÏÎÏ ÌÈ˘¯„�‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ ˙Âˆ˜‰Ï ‰È‰È Ô˙È� ˙‡ÊÎ ˙È˙�˘

˙Â˜Ï„‰ ˙ÚÈ�Ó ,˙Â‡·‰ ÌÈ�˘· ÌÈÈ˜˙˙˘ ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ· ‰Ó¯ÂÙ¯‰ ÍÏ‰Ó·. 
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 בי קומות בטיחות אש בבנייני� ר

 תקנות התכנו� !להל�  (1970!ל"התש, )תנאיו ואגרות, בקשה להיתר( היתקנות התכנו� והבני
קומות הוא בניי� !ובניי� רב,  מטרי�13כי בניי� גבוה הוא בניי� שגובהו עולה על , קבעו) והבנייה

 43המסקירת הספרות המקצועית בנושא בטיחות אש בבנייה לגוב.  מטרי�29שגובהו עולה על 
 !למשל . כי לבנייני� גבוהי� יש מאפייני סיכו� אש ייחודיי� רבי�, עולה)  סקירת הספרות!להל� (

; חולי� ונכי�, זקני�, כגו� ילדי�, סבירות גבוהה להימצאות דיירי� שפינויי� דורש זמ� ממוש� יותר
ו/ לכודי� חיל; והדבר מארי� את זמ� השהות של הנמלטי� בחדר המדרגות, יש בה� מדרגות רבות

כיבוי האש בבנייני� גבוהי� ; בקומות העליונות בבנייני� רבי קומות בעזרת סולמות אינו אפשרי
הסיכוי לפריצת אש גדול ; קיומ� של פירי� שדרכ� יכול העש� לנוע מקומה לקומה; מורכב יותר

באר/ יכולי� יודגש כי המנופי� המצויי� בשימוש שירותי הכבאות . יותר בשל ריבוי הדיירי� בבניי�
 דבר המקשה על חילו/ הדיירי� !)  קומות לער�14!כ( מטר בלבד 44להגיע לגובה מרבי של 

מאפייני� ייחודיי� אלו מחייבי� . מהקומות הגבוהות יותר ודורש חילוצ� דר� חדרי המדרגות
 כגו� שימוש באמצעי בטיחות, התקנת תקנות מחמירות יותר בהשוואה לבנייני� שאינ� רבי קומות

שימוש במערכות מתקדמות לגילוי ; התקנת אמצעי בקרה על התפשטות העש�; אש מיוחדי�
התרשלות במילוי . הסברה ותרגולי פינוי; פיקוח מתמיד; תחזוקה קפדנית שוטפת; ולכיבוי אש

 .דרישות אלה בבניי� גבוה עלולה להיות הרת אסו�

נזקי� גדולי� ולמספר גדול של שגרמו ל, חלק מ� השרפות הגדולות"בסקירת הספרות נכתב כי 
הרוגי� ונפגעי� היו דווקא בבנייני� גבוהי� אשר תוכננו על פי תקנות שנחשבו בעת בניית� 

בעקבות אירועי� אלו התקיימה בחינה . 44"מתקדמות ושהיו אמורות למנוע נזקי� ונפגעי� כה רבי�
אה לידי שינויי� מרחיקי והיא הבי, מתמשכת של בטיחות אש בבנייני� במרבית הארצות המפותחות

 .ובמיוחד בבנייני� גבוהי�, וה� באופ� התכנו� של בטיחות אש בבנייני�, ה� באופי התקנות, לכת

שרפות , לפי נתוני הנציבות. סיכוני האש ופגיעתה בחיי אד� במבני� למגורי� או לעסקי� ה� רבי�
 ,2012 ממר/ 46ירותי הכבאותלפי תרחיש שגרה לאומי לש. 45 מכל אירועי הדלקות11%!במבני� ה� כ

נתוני� , לפי מסמ� התרחיש.  אירועי שרפות במבני� בשנה22,500! הוא כ2030הצפי לשנת 
ולכ� , 47"שרפות מהירות" מתו� השרפות במבני� ה� 14%!מחקריי� בעול� מצביעי� על כ� שכ

י� לכוחות שיאפשרו זמני תגובה ארוכ) ספרינקלרי�(מתחייבת התקנה של מערכות הגנה אקטיביות 
כי בשני� , בעניי� זה ג� חשוב לציי�. ויסייעו לצמצ� את סכנות האש במידה ניכרת, הכיבוי וההצלה

דורשות רשויות , אשר על כ�. בעיקר במרכזי הערי�, האחרונות מתרבה הבנייה לגובה בישראל
ערכות להתקי� ציוד ומ, כבר בשלב מת� היתרי הבנייה, הכבאות בבנייני� גבוהי� ורבי קומות

.  ומערכות שחרור עש�48לח/!מערכות על, בטיחות אש כגו� מערכות אוטומטיות לגילוי ולכיבוי אש
בשלב האכלוס מוודאות רשויות הכבאות כי המערכות אכ� הותקנו ובודקות את התאמת� לדרישות 

 .שנקבעו

 

__________________ 
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 .התכנו�
 .44' ש� בעמ  44

, 80% �דלקות בשטחי� פתוחי� כ: 2012יוני �אירועי דלקות בחודשי� ינוארכ( עולה מפילוח של   45
 .9% � ודלקות בכלי רכב כ11% �דלקות במבני� כ

 .ניתוח סיכוני� המבוסס על איומי ייחוס לשגרה  46
 . בתו( שש דקותKW 1000 �טמפרטורת החדר מגיעה ל  47
 לאפשר דר( מילוט נקייה מעש� לדיירי כדי, מערכות שתפקיד� לשמור על לח+ אויר בחדר המדרגות  48

 .הבניי�
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 תשתית נורמטיבית

 קבעו יהיתקנות התכנו� והבנו) ה חוק התכנו� והבניי!להל� (, 1965!ה"תשכה, יהיחוק התכנו� והבנ
תקנות התכנו� והבנייה . וביניה� ג� דרישות הנוגעות לבטיחות אש, דרישות לקבלת היתר בנייה

 1596 תק� ישראלי !כי מערכות לגילוי ולכיבוי אש יותקנו בהתא� לתקני� הישראלי� , קבעו
רכות אוטומטיות לגילוי  למע1220ותק� ישראלי ) ספרינקלרי�(למערכות אוטומטיות לכיבוי אש 

 הוראות !להל� (ר "ל נקבעו הוראות נוספות לבנייני� רבי קומות על ידי מכ"מלבד הדרישות הנ. אש
 .49)ר"מכ

לקיי� ולתא� את כל הסידורי� הדרושי� , החוק מטיל על רשות כבאות את התפקיד להבטיח
ע כי לשו� החוק אינה מבחינה י נקב"ד בעניי� לנ"בפסה. ובנייני� גבוהי� בכלל זה, למניעת דלקות

חובתה של  בנוגע ל! מבנה ציבורילמבנה פרטי בי� , עסק שפועל ללא רישיו�לבי� עסק בעל רישיו� 
 רשות  החוק מחייב את.תקינות� ודיות� של סידורי הכבאות וציוד הכיבויאת רשות הכבאות לוודא 

בעקבות שאלות . שיפוטהל תחו�  דלקות בכ שלמניעה וכיבוי הבטיחפעול ביעילות כדי להכבאות ל
שעלו בנוגע לסמכותה של רשות הכבאות לבדוק את סידורי הכבאות בשטח הרכוש המשות# של 

חוות הדעת .  את הסוגיה2005בחנה היועצת המשפטית של הנציבות באוגוסט , מבנה מגורי�
וק את ציוד כי נציג רשות הכבאות רשאי לבד, שהנציבות שלחה לכל מפקדי רשויות הכבאות קבעה

 .הכיבוי שבשטח הרכוש המשות# של בניי� מגורי�

כי שירותי הכבאות מוסמכי� על פי הדי� לבדוק את סידורי הכבאות בבנייני משרדי� , יוצא אפוא
 .וג� בשטח הרכוש המשות# של בנייני מגורי�

 

 תחזוקת מערכות לגילוי ולכיבוי אש 

 מותקנות מכוח תקנות התכנו� והבנייה והוראות מערכות לגילוי ולכיבוי אש בבנייני� רבי קומות
מערכות אלו ה� מורכבות . ל"ר בהתא� לתקני� הישראלי� שאומצו מתקני� מקבילי� בחו"מכ

 קובעי� תקני� בישראל וכ� תקני� 50כדי להבטיח את תקינות� ואת תפקוד� בזמ� חירו�. ויקרות
  51.כי יש לבצע בה� תחזוקה שנתית, ל"בחו

. וטפת במערכות בטיחות אש בבנייני� רבי קומות עלולה לסכ� את השוהי� בה�היעדר תחזוקה ש
 כתב מפקח מניעת דלקות מכתב למפקד שירותי כבאות פתח תקווה וביקש להעלות 2007ביולי 

, הוא ציי� במכתבו. לדיו� דחו# את נושא תחזוקת המערכות לכיבוי ולגילוי אש בבנייני� רבי קומות
חברות הניהול בבנייני� אינ� מקיימות , ")4טופס ("ת ומת� אישור אכלוס כי לאחר בדיקת המערכו

וקווי הטלפו� של החייג� האוטומטי שאמור להתריע בתחנת , תחזוקה במערכות החירו� בבניי�
  בבניי� 2008על מצב התחזוקה הלקוי של מערכות אלו מצביע אירוע משנת . הכיבוי מנותקי�

התברר כי מערכת הגילוי . בלה הודעה על שרפה במתק� האשפהובו התק, קומות בפתח תקווה!רב
בביקור שער� לאחר השרפה מפקח מניעת . ומערכות החירו� לא פעלו כנדרש, הייתה מנותקת

וחייג� , כי חלק מהמערכות עדיי� לא היו תקינות במועד הביקור, ד פתח תקווה התברר"דלקות ממנ
 נוספת לתחזוקת� הלקויה של אמצעי� למניעת דוגמה. הטלפו� של מערכת הגילוי היה מנותק

 15קרקעי של שני בנייני� בני ! בחניו� תת2009היא שרפה שאירעה באור יהודה בשנת , דלקות
שבוצע על ידי מפקד שירותי כבאות בני , מתחקיר האירוע. קומות שאוכלסו כשמונה שני� לפני כ�

צוותי . הכיבוי ושחרור העש� לא פעלוא� מערכות , 2עלה כי השרפה פרצה בחניו� במפלס , ברק

__________________ 

קובעת דרישות נוספות לסידורי כבאות ) 2009עודכנה באוגוסט  (2002 ממאי 519ר "הוראת מכ  49
 . מטר42 מטר ומעל 29בבנייני� רבי קומות מעל 

רשימה של חברות המורשות על ידי מכו� התקני� לתחזק מערכות אלו מצויה באתר האינטרנט של   50
 .מכו�ה

 .לפי התקני� בחלק מהמערכות נדרשת ג� תחזוקה בתדירות של פחות משנה  51



 589 המשרד לביטחו� הפני�

עקב שינויי� שנעשו . הכיבוי נאלצו להתמודד ע� השרפה במצב של אפס ראות וקרינת חו� עצומה
וה� חולצו על ידי , נלכדו שלושה כבאי� בתו� החניו�, )התקנת קודנית(בדלת הכניסה לחניו� 

אקונומי נמו� מתקשי� ! סוציוכי בשכונות שתושביה� ממעמד, עוד עלה מהתחקיר. צוותי� אחרי�
כי הבטחת , מפקד שירותי כבאות בני ברק ציי�. לקיי� תחזוקה תקינה של המערכות לכיבוי אש

סידורי� למניעת דליקות בבנייני� רבי קומות מחייבת בחינה מעמיקה של האמצעי� לאכיפת ביצוע� 
 .לשותבמיוחד באוכלוסיות ח, של ההמלצות שהועלו בביקורות למניעת דליקות

וראש חטיבת בטיחות אש (סג� מפקח כבאות ראשי דאז ,  כתב מר חיי� תמ�2008עוד ביולי 
בנושא של תחזוקת מערכות , למנהל מינהל התכנו� במשרד הפני�, )בנציבות בעת הביקורת

כי בבנייני מגורי� רבי� המאוכלסי� מזה תקופה , לבטיחות אש בבנייני� גבוהי� ורבי קומות
 והדבר עלול לגרו� סיכו� ממשי !וחלק� א# אינ� מתפקדות ,  אש אינ� מתוחזקותמערכות בטיחות

 .לשוהי� בבניי� בעת אירוע שרפה

 ער� נציב כבאות והצלה דיו� בנושא תחזוקת מערכות לבטיחות אש בבנייני� גבוהי� 2011בדצמבר 
בסיכו� . 52ד הפני�ג� נציגי� בכירי� ממינהל התכנו� שבמשר, בי� היתר, ובו השתתפו, ורבי קומות

ה� מצד , מערכתי!כי הטיפול בתחזוקת המערכות בבנייני� מחייבת טיפול רב, הדיו� ציי� הנציב
חברות (וה� מצד דיירי הבניי� ונותני השירותי� ) פ ומשרד הפני�"המשרד לבט(גורמי השלטו� 

� שבמשרד הפני� כי הנציבות מצפה ממינהל התכנו, עוד ציי� הנציב). חברות מתחזקות ועוד, ניהול
 .לפרס� תקנות בנוגע לתחזוקה ולשימור של המערכות לבטיחות אש לאור� חיי המבנה

רפי רייש ' בתגובה עליה� כתב לו אדר:  עוררו ויכוח2011דברי הסיכו� של הנציב מהדיו� בדצמבר 
 האחריות המקצועית בכל"כי אינו מקבל את הטלת , 2012ממינהל התכנו� במשרד הפני� בינואר 

מר רייש טע� במכתבו שבכל ". הנוגע לאחזקה ושימור המערכות לאור� חיי המבנה למשרד הפני�
ואילו סמכותו ואחריותו של משרד הפני� , הנוגע למבני� קיימי� הסמכות היא של נציבות הכבאות

 השיב מר חיי� תמ� למכתבו האמור של אדריכל 2012בפברואר . היא רק בשלבי מת� היתר הבנייה
כי מינהל התכנו� ,  סוכ� בפגישה ע� מנהל מינהל התכנו� דאז2008 וטע� כי כבר בנובמבר ,רייש

בדומה לתקנות , יכי� הצעת חקיקה לתחזוקת מערכות לבטיחות אש בבנייני� גבוהי� ורבי קומות
ללא השתתפות נציגי ( בראשות הנציב 2012בדיו� נוס# שהתקיי� במאי . הקיימות לתחזוקת מעליות

הוא הנחה את ראש חטיבת בטיחות אש בנציבות לבחו� הכנת תקנה שתסדיר את , )כנו�מינהל הת
 עדיי� לא 2012נכו� לאוגוסט , ואול�. חובת� של דיירי הבנייני� לתחזק את מערכות בטיחות האש

 .הותקנה תקנה כזאת

 כי הבעיות הקשורות בהיעדר,  למשרד מבקר המדינה2012משרד הפני� מסר בתשובתו מנובמבר 
ידועות למינהל , ובמבני� גבוהי� ורבי קומות בפרט, תחזוקה שוטפת במערכות לבטיחות אש בכלל

לא הטילה משימות בהקשר , ח זיילר"הממשלה שאימצה את דו. ח ועדת זיילר"וא# עלו בדו, התכנו�
, שעל פי תקנות התכנו� והבנייה סמכות שר הפני� אינה כוללת תחזוקת מערכות לגילוי וכיבוי א. זה

עוד הוסי# משרד . ונציבות כבאות והצלה היא בעלת הסמכות הבלעדית לביקורות של מבני� קיימי�
הנציבות , מאיד�. כי כל ניסיו� להטיל עליו אחריות זו בשלב זה הוא בריחה מפיתרו� מעשי, הפני�

מגלגלת את האחריות לפתחו של שר הפני� , 2012בתשובתה לטיוטת דוח הביקורת בנובמבר 
 .ענת כי עליו לפרס� תקנה בנושא תחזוקת מערכות בטיחות אש במבני�וטו

˙Â·Èˆ�Ï ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ÔÈ· ˙È�Â¯˜Ú ˙˜ÂÏÁÓ ˙ÓÈÈ˜ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó . Û‡ ÏÚ
 ÈÂÏÈ‚Ï ˙ÂÎ¯ÚÓ‰ ˙Ó‚Â„Î ÌÈÈÁ ˙ÂÏÈˆÓ ˙ÂÎ¯ÚÓ Ï˘ ‰˜ÂÊÁ˙‰ ÔÈÈ�Ú ˙¯„Ò‰ Ï˘ ˙ÂÈ�ÂÈÁ‰

˘‡ ÈÂ·ÈÎÏÂ ,ÔÈ·˘ ÌÈ�˘‰ Ú·¯‡Î ˙· ˙˜ÂÏÁÓ‰ ‰·˘ÂÈ ‡Ï˙Â·Èˆ�‰ ÔÈ·Â ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó  . ÏÚ
¯˙Ï‡Ï ÂÊ ˙˜ÂÏÁÓ Ô·ÏÏ ÌÈ�Ù‰ „¯˘ÓÂ ‰Ïˆ‰Â ˙Â‡·ÎÏ ˙Èˆ¯‡‰ ˙Â˘¯‰ , ‡Ï ¯·„‰ Ì‡Â

Ì„È· ‰ÏÚÈ ,‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙‡Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó ˙‡ ÍÎ· Û˙˘Ï Ì‰ÈÏÚ . 

__________________ 
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 ביקורת מדור מניעת דלקות בבנייני מגורי� רבי קומות 

הרשות .  מטרי�29!ת בניי� כרב קומות א� גובהו יותר מתקנות התכנו� והבנייה מגדירו, כאמור
 בדרישות, בי� היתר, א� שוכנעה כי המבנה נשוא הבקשה עומד") 4טופס ("המאשרת ממציאה אישור 

!מחייבות התקנות לתכנ� בבניי� רב, מלבד התקנת מערכות לגילוי ולכיבוי אש. סידורי הכבאות
כדי לאפשר לדיירי� , ) חדרי מדרגות מוגני�!למשל (קומות ג� דרכי מילוט ומערכות לבקרת עש� 

בדיקת סידורי הכבאות בבנייני מגורי� היא בסמכות� ובאחריות� . להימלט במהירות בעת שרפה
 .ונציגיה� רשאי� לקיי� ביקורת בשטח הרכוש המשות# בבניי� מגורי�, של שירותי הכבאות

ר מניעת דלקות וסיווג� בהתא� לסידורי מיפוי רבי הקומות שבתחו� אחריותו של מדו, כאמור .1
הוא תנאי ראשוני והכרחי להכנה ותכנו� של תכנית עבודה לביקורת סידורי , הכבאות הקיימי� בו

סידורי הכבאות בבנייני מגורי� רבי קומות נגזרי� מהדרישות שנקבעו . הכבאות ברבי קומות
!ב"תשל, )יוד כיבוי בבתי מגורי�צ(מתקנות שירותי הכבאות , בתקנות לפי חוק התכנו� והבנייה

 . ומהדרישות לסידורי הכבאות שהיו בתוק# בעת הקמת הבניי�1972

ה� התבקשו להמציא נתוני� על אודות , בשאלו� שהפנה משרד מבקר המדינה לשירותי הכבאות
ועל מספר� של ביקורות המניעה שנערכו בה� , מספר בנייני המגורי� רבי הקומות המצויי� בתחומ�

להל� נתוני� שהועברו למשרד מבקר המדינה משירותי כבאות שוני� . 2011!2009 השני� בי�
 :שבתחומ� מספר רב של בנייני� רבי קומות

 ‰ÚÈ�Ó ˙Â¯Â˜È· ¯ÙÒÓ

 ˘ÂÎ¯‰ ÁË˘· ÂÎ¯Ú�˘

 È·¯ ÌÈ�ÈÈ�·· Û˙Â˘Ó‰

 ˙ÂÓÂ˜ 
 ÌÈ�˘·2009-2011 

 ‰ÚÈ�Ó È˜È˙ ¯ÙÒÓ

 È·¯ ÌÈ�ÈÈ�· Ï˘

ÌÈ¯Â‚ÓÏ ˙ÂÓÂ˜ 

 È·¯ ÌÈ�ÈÈ�· ¯ÙÒÓ

˙ÂÓÂ˜ 
) Ï˘ ‰·Â‚29 

‰ÏÚÓÂ ¯ËÓ( ¯ÈÚ‰ Ì˘ 

 È˙Â¯È˘

˙Â‡·Î 

 ראשו� לציו� ראשו� לציו� 660 )לא פעילי� (40 0
 תל אביב תל אביב 350 0 3
 חיפה חיפה 286 0 0
 נתניה נתניה 140 0 0
 רמת ג� רמת ג� 137 39 0

 אשקלו� אשקלו� *128 0 0
 באר שבע באר שבע *100 0 0
 ח תקווהפת פתח תקווה *77 0 0

 ירושלי� ירושלי� 68 0 0

 י��חולו� בת חולו� 65 0 0
 י��חולו� בת י��בת 23 0 0
 רחובות רחובות 45 0 0

משו� שלא היו בידי , באר שבע ופתח תקווה, נתוני� אלו התקבלו ישירות מהעיריות של אשקלו� *
 .�שירותי הכבאות הרלוונטיי

‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ˘ ÌÈ	Â˙	‰Ó ,˘ ËÏÁÂÓ‰ Ì·Â¯Ï ÈÎ È˜È˙ ÏÏÎ ÂÏ‰Â	 ‡Ï ˙ÂÓÂ˜‰ È·¯ ÌÈ	ÈÈ	·‰ Ï
	Ó ¯Â„Ó· ‰ÚÈ	Ó"„ . Ì·ˆÓ ˙Â„Â‡ ÏÚ Ú„ÈÓ ÔÈ‡ ÏÈÚÏ Â	ÈÂˆ˘ ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘Ï˘ Ô‡ÎÓ

ÌÓÂÁ˙·˘ ÂÏ‡Î ÌÈ	ÈÈ	·· ÌÈÓÈÈ˜‰ ˙Â‡·Î‰ È¯Â„ÈÒ Ï˘ Ì˙Â	È˜˙Â .‰ÏÂÚ „ÂÚ , ˙Â˘¯ Û‡ ÈÎ
ÈÈ	·· Û˙Â˘Ó‰ ˘ÂÎ¯‰ ÁË˘· ˙¯Â˜È· ‰ÓÈÈ˜ ‡Ï ÏÈÚÏ ‰Ï·Ë· ˙	ÈÂˆÓ˘ ˙Â‡·Î ÂÏ‡ ÌÈ	

) ˙	˘· ˙Â„Á‡ ˙Â¯Â˜È· ‰Î¯Ú˘ ·È·‡ Ï˙ ËÚÓÏ2011( , ‰	Â˙	 ÍÎÏ ˙ÂÎÓÒ‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡
‰È„È· .Â¯È·Ò‰ ˙Â˜Ï„ ˙ÚÈ	Ó È¯Â„ÓÓ ˜ÏÁ , Ï˘ ‰ÙÈÎ‡ ˙ÏÂÎÈ ¯„ÚÈ‰ Ô‰ ÍÎÏ ˙Â·ÈÒ‰ ÈÎ

Ì„‡ ÁÂÎ· ¯ÂÒÁÓÂ ÂÏ‡Î ÌÈ	ÈÈ	·· ÌÈ˙Â‡	 ˙Â‡·Î È¯Â„ÈÒ. 
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˙Â‡·Î‰ ˙ÂÈÂ˘¯ÏÂ ˙Â·Èˆ	Ï ¯ÈÚÓ ‰	È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,Î È¯Â„ÈÒ ˙‡ ˜Â„·Ï Ì‰ÈÏÚ ‰È‰ È
˜ÂÁ‰ Ì˙Â‡ ·ÈÈÁÓ˘ ÈÙÎ ˙Â‡·Î‰ . ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈ	ÂÎÈÒ· ·˘Á˙‰·- ¯ÂÒÁÓÂ ‰ÙÈÎ‡· È˘Â˜ 

˙Â¯Â˜È·Ó ˙ËÏÁÂÓ ˙ÂÚ	ÓÈ‰ ÌÈ˜È„ˆÓ Ì	È‡˘ È‡„ÂÂ· Ì„‡ ÁÂÎ· .ÔÎ ÂÓÎ , ˙Â˘¯‰ ÏÚ
 È¯Â„ÈÒÏÂ ˘‡ È	ÂÎÈÒÏ ÌÈ	ÈÈ	·‰ È¯ÈÈ„ Ï˘ ˙ÂÚ„ÂÓ‰ ˙¯·‚‰Ï ÏÂÚÙÏ ‰Ïˆ‰Â ˙Â‡·ÎÏ ˙Èˆ¯‡‰

·Î‰Ì‰Ó ÌÈ˘¯„	‰ ˙Â‡ ,Ì„ˆÓ ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ˙‡ ¯È·‚‰Ï È„Î . Ï˘ ÍÂ	ÈÁÂ ‰¯·Ò‰
 ˙¯Â˜È·‰ Ì‚ ˙	ÂÂÎÓ Ì‰ÈÏ‡˘ ÌÈ„ÚÈ‰Ó „¯Ù	 È˙Ï· ˜ÏÁ Ì‰ ˘‡ ˙ÂÁÈË·Ï Ú‚Â	· ÌÈ¯ÈÈ„‰

 ˙Â˜Ï„ ˙ÚÈ	ÓÏ)ÔÏ‰Ï Â‡¯.( 

‰	È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È˘	‡ È	Ù· Ì˘˘Á ˙‡ ÂÚÈ·‰ ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ· ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ„˜ÙÓ , ÈÎ
˙‰Ï ÏÂÏÚ ‡·‰ ÔÂÒ‡‰˙ÂÓÂ˜‰ È·¯ ÌÈ	ÈÈ	··Â ÌÈÏ„‚Ó· ˘Á¯ .‰	È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,

È‡ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È ÂÏ‡ ÌÈ¯·„ Ú˜¯ ÏÚ- ÁË˘· ˙Â˜Ï„ ˙ÚÈ	ÓÏ ˙Â¯Â˜È·‰ Ï˘ ÔÓÂÈ˜
˙ÂÓÂ˜ È·¯ ÌÈ¯Â‚Ó È	ÈÈ	· Ï˘ Û˙Â˘Ó‰ ˘ÂÎ¯‰ . ÌÈ	Â˘‰ ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ ÏÚ ‰È‰ ÍÎ Ì˘Ï

˙ÂÈ¯Á‡ ÌÂÁ˙·˘ ÂÏÏ‰ ÌÈ	ÈÈ	·‰ ˙‡ ˙ÂÙÓÏ ˙Â·Èˆ	‰ ÏÚÂ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ	Î˙· Ì·Ï˘ÏÂ Ì
Ì‰Ï˘ ˙ÂÈ˙	˘‰. 

המאפייני� , כי על א# סיכוני האש הרבי� הקיימי� בבנייני� רבי קומות, בביקורת עלה .2
 2012 עד אפריל !והאמצעי� המחמירי� הנדרשי� כדי לצמצ� את סיכוני האש , הייחודיי� שלה�

. עת דלקות בבנייני� רבי קומותלא העבירה הנציבות לרשויות הכבאות הנחיות בנושא ביקורת מני
להציב מבני� רבי , לראשונה, הנחתה הנציבות את שירותי הכבאות, במהל� הביקורת, רק במועד זה

 .בעדיפות ראשונה בביקורת מניעת דלקות שנתית) למשרדי� ולמסחר, למגורי�(קומות 

˙¯Â˜È·· ‰ÏÚ „ÂÚ , ÏÈ¯Ù‡ „Ú ÈÎ2012 ,ÈÂ˘¯Ï ˙Â·Èˆ	‰ Ï˘ ‰ÈÁ	‰‰ ˙ˆÙ‰ È	ÙÏ ˙Â‡·Î‰ ˙Â
˙ÂÓÂ˜ È·¯ ÌÈ	ÈÈ	·· ˙Â˜Ï„ ˙ÚÈ	Ó ˙¯Â˜È·Ï Ú‚Â	· , ˙¯„ÂÒÓ ‰ËÓ ˙„Â·Ú ‰˙˘Ú	 ‡Ï

˙Â‡·Î‰ ˙ÂÈÂ˘¯ È„˜ÙÓÂ ˙Â˜Ï„ ˙ÚÈ	Ó È¯Â„Ó È˘‡¯ ÛÂ˙È˘· . ˙‡Ê- ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï ‰¯ËÓ· 
ÂÏ‡ ÌÈ	ÈÈ	·· ˙Â˜Ï„ ˙ÚÈ	ÓÏ ˙È˙	˘ ˙¯Â˜È· ÌÂÈ˜Ó ÌÈÈÂÙˆ‰ ÌÈÈ˘˜‰ ÌÚÂ ˙ÂÏËÓ‰ . ÔÂ‚Î

ÌÈ	ÈÈ	·‰ ‚ÂÂÈÒÂ ÈÂÙÈÓ,ÌÈ¯ÈÈ„Ï ‰¯·Ò‰  ,Ì„‡ ÁÂÎ ˙‡ˆ˜‰ ,‰Ù˜È‰Â ˙¯Â˜È·‰ ˙ËÈ˘ , ˙ÙÈÎ‡
ÂÈÎÂ ˙Â‡¯Â‰‰"· . È˘‡¯Â ˙Â‡·Î‰ ˙ÂÈÂ˘¯ È„˜ÙÓÓ ˜ÏÁ Â	Ù ÂÊ ‰ÈÁ	‰ ˙Â·˜Ú· ÈÎ ÔÈÂˆÈ

	Ó"Â	ÚËÂ ˙Â·Èˆ	Ï „ ,‰ÓÈ˘È ‰	È‡ ÂÊ ‰ÈÈÁ	‰ ÈÎ ,ÌÈ·¯ ÌÈÈ˘˜ ˙¯¯ÂÚÓ ‡È‰Â. 

˙Â·Èˆ	Ï ¯ÈÚÓ ‰	È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,˜ÂÊÁ˙‰ ¯„ÚÈ‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ ÈÎ ˘‡ ˙ÂÁÈË·Ï ˙ÂÎ¯ÚÓ· ‰
È·¯ ÌÈ¯Â‚Ó È	ÈÈ	··-·¯ ÔÓÊ ‰Ê ‰ÚÂ„ÈÂ ˙¯ÎÂÓ ‡È‰ ˙ÂÓÂ˜ . ÍÎÏ Í¯ÚÈ‰Ï ˙Â·Èˆ	‰ ÏÚ ‰È‰

‰ÈÁ	‰‰ Ô˙Ó È	ÙÏ ˙¯„ÂÒÓ ‰ËÓ ˙„Â·Ú· , È¯Â„Ó È˘‡¯ ˙‡Â ˙ÂÈÂ˘¯‰ È„˜ÙÓ ˙‡ ‰· Û˙˘ÏÂ
˙Â˜Ï„ ˙ÚÈ	Ó ,‰ÓÂ˘ÈÈÏ ÌÈ˘Â¯„‰ ˙Â¯Â˜Ó‰ ˙‡ ˙Âˆ˜‰ÏÂ ‰È˙ÂÚÙ˘‰ ÏÎ ˙‡ ÔÂÁ·Ï È„Î. 

כי הנחתה את רשויות הכבאות , 2012ת מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר הנציבו
וכי כמה , לקיי� ביקורות בבנייני� רבי קומות ולהנפיק לוועד הבית דוח מפורט של הממצאי�

כי תקיי� פיקוח על יישו� , עוד הוסיפה הנציבות בתשובתה. רשויות כבאות כבר ביצעו זאת
שנתית מתוכננת !ובתכנית הרב, ת בבנייני� רבי קומות המשמשי� למגורי�הנחייתה בנוגע לביקורו

 .תוספת תקני כוח אד� כדי לעמוד ביעדי הביקורת

 

 ביקורת מניעה בבנייני� רבי קומות שמיועדי� למשרדי� ולמסחר

בדומה לבנייני מגורי� רבי קומות ג� לבנייני משרדי� רבי קומות יש מאפייני� ייחודיי� המחייבי� 
מוש באמצעי� מיוחדי� לבטיחות אש והתקנת תקנות מחמירות יותר מהתקנות לבנייני� שאינ� שי

רשות הכבאות , 1971!ב" התשל,)� מסחרייציוד כיבוי בבני(תקנות שירותי הכבאות לפי . רבי קומות
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י� מסחרי על נקיטת סידורי כבאות ילהורות לבעל או למחזיק של בנ,  לפי שיקול דעתה,רשאית
ב אינ� עסקי� טעוני "משרדי ממשלה וכיו, ח"משרדי רו, ד"משרדי� כגו� משרדי עו. מסחריי� יבבנ

ואול� בסמכות� של רשויות הכבאות לפקח ג� על עסקי� שאינ� . רישוי לפי חוק רישוי עסקי�
 .טעוני רישוי כאמור ולדרוש מה� לקיי� סידורי כבאות

למניעת דלקות בעסקי� ובמשרדי� להל� שתי דוגמאות הממחישות את חשיבות� של אמצעי� 
.  בשעות הבוקר2001 שרפה שאירעה בדיזינגו# סנטר בשנת !הראשונה . בבנייני� רבי קומות

למקו� . במקרה זה המקו� פעל ללא רישיו� עסק לאחר שלא עמד בדרישות של סידורי בטיחות אש
לא היו )  אנשי� יחסית כאשר בבניי� היו מעט!שעות הבוקר (א� בשל מועד השרפה , נגר� נזק כבד
 2010 שרפה שפרצה בשנת !השנייה . 53למעט בודדי� שנפגעו קל משאיפת עש�, פגיעות בנפש

 בחדר טכני 30!מהתחקירי� עלה כי השרפה החלה בקומה ה. קומות בתל אביב!בבניי� משרדי� רב
המי� א� מערכות אספקת , לכיבוי השרפה הופעלו צוותי כיבוי רבי�. שבו לא הותקנו מתזי�

 . ומנעו מהכבאי� להתמודד ע� השרפה בצורה מיטבית, לכבאי� לא פעלו באופ� תקי�

לא נהגו שירותי כבאות תל אביב לקיי� ביקורת , 2010כי עד לשרפה האמורה בשנת , בביקורת עלה
החלו שירותי ,  ואיל�2011משנת , רק בעקבות השרפה. מניעת דלקות בבנייני משרדי� רבי קומות

ואכ� הצביעה בחינה זו על . אביב לבחו� את סידורי הכבאות בבנייני משרדי� רבי קומותכבאות תל 
, תקינות של המערכות לשחרור עש�!אי: ביניה�, ליקויי� רבי� וחמורי� בבנייני המשרדי� שנבדקו

ליקויי� באספקת , תקינות של המערכות האוטומטיות לגילוי ולכיבוי אש!אי, דרכי מילוט חסומות
או , כי במקו� שאמור לשמש יציאת חירו� קיי� משרד, בחלק מבנייני המשרדי� נמצא. דמי� ועו

כי המבנה במצבו , לגבי אחד מבנייני המשרדי� ציי� הבודק. שיציאת החירו� חסומה על ידי קיר
 .הנוכחי הוא סכנה ממשית לכל הנמצאי� בו

·È·‡ Ï˙ ¯ÈÚ‰ ÏÚ ÏÁ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰-ÂÙÈ ,˙ÂÓÂ„ ˙ÂÈ‚ÂÒ Ï·‡ ,‡„ÂÂ· È·¯ ÌÈ	ÈÈ	·Ï Ú‚Â	· È
ÌÈ	˘ È	ÙÏ ÂÓ˜Â‰˘ ˙ÂÓÂ˜ , È·¯ ÌÈ„¯˘Ó È	ÈÈ	· Ô‰· ˘È˘ ˙ÂÙÒÂ	 ÌÈ¯Ú Ï˘ ÔÁ˙ÙÏ ˙Â„ÓÂÚ

˙ÂÓÂ˜ .‰	È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ú‚Â	· ·È·‡ Ï˙ ˙Â‡·Î È˙Â¯È˘ ÂÏÚ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰
˙ÂÓÂ˜ È·¯ ÌÈ„¯˘Ó È	ÈÈ	·· ˘‡ ˙ÂÁÈË·Ï ÌÈ¯Â„ÈÒÏ , ‰Ê ‡˘Â	 ÔÂÁ·Ï Í¯Âˆ‰ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ

ÈÈ	· ÏÎÏı¯‡· ‰Ê ‚ÂÒÓ ÌÈ„¯˘Ó‰ È	. 

 

 

 בטיחות אש בבנייני� ישני�

ועל אחת כמה וכמה בבנייני� , )כמתואר לעיל(סיכוני אש קיימי� ג� בבנייני� שאינ� רבי קומות 
בעת בניית� של . הפזורי� באלפיה� ברחבי האר/)  בנייני� ישני�!להל� (שנבנו לפני עשרות שני� 

ג� , ואול�. אות והתקני� בנושא בטיחות אש הקיימי� היו�ההור, בנייני� אלו לא חלו התקנות
שרפות שפרצו בבנייני� ישני� יכלו להסתיי� בנזקי� קלי� יותר בנפש וברכוש לו היו נוקטי� 

כגו� הקפדה על פתחי שחרור עש� ועל הפרדות אש בי� ארונות , פעולות מניעה פשוטות יחסית
� לבטיחות אש בבנייני� ישני� שהתקבלו בעקבות להל� מסקנות והמלצות בנוגע לסידורי. החשמל

 .אירועי שרפה

השרפה נגרמה ). אב ושלושת ילדיו( נשרפו למוות ארבעה בני משפחה אחת בגבעתיי� 1987בשנת 
מות� של . כתוצאה משרפה שפרצה באחד מלוחות החשמל והתפשטה במהירות בחדר המדרגות

__________________ 

י�  ראש חטיבת בטיחות אש בנציבות בנושא מיצוי יתרונות הרישוי בבניינ�מאמר מאת מר חיי� תמ�   53
 .18' עמ. 2003 אפריל ,ÌÈ˜ÒÚ ÈÂ˘È¯Ï ÈÚÂˆ˜Ó ÔÂ‡ËÈ·  ,ÒÓ ÔÂÈÏÈ‚ '2,רבי קומות
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גות אל הדירה דר� דלת הכניסה שהייתה בני המשפחה נגר� עקב התפשטות השרפה מחדר המדר
יש : "הייתה, מסקנת ועדת החקירה שהוקמה על ידי משרד הפני� לבירור נסיבות המקרה. עשויה ע/

נית� היה להקטי� את , ה� של הפיר וה� של חדר המדרגות היו קיימי�, סבירות שלו פתחי האוורור
 יש להחיל את תנאי הבטיחות החדשי� כי, אחת מההמלצות הייתה". מימדי הנזק בצורה משמעותית

דרכי , במיוחד בנוגע להפרדות אש, 1980ג� על בנייני� גבוהי� ועל רבי קומות ישני� שנבנו לפני 
 .כל זאת בהתא� לתנאי המבנה ובעלות סבירה. פתחי אוורור ושחרור עש�, מילוט

 הוא מציי� כי ,2004במכתב של מפקד שירותי כבאות איילו� למהנדס עיריית לוד מנובמבר 
מחקירת האירועי� עולה כי ברוב המבני� אי� . לאחרונה פרצו מספר שרפות בדירות מגורי� בלוד

צירי הגישה לרכבי , פתחי השחרור חסומי� וסתומי�, סידורי� לשחרור חו� ועש� בחדרי המדרגות
י� במכתבו כי עוד הוא מצי. לחצי מי� וספיקות חלשי� ואי� רחבות כיבוי מסודרות, כיבוי חסומי�

". שלא נקלע חס וחלילה למצב של אסו�... יש לפעול בהקד� לטיפול מוסדר בכל מער� המבני� "
וסוכ� כי במסגרת פרויקט שיקו� ,  נער� דיו� בנושא שדרוג הסידורי� לבטיחות אש2008במר/ 

, יתשכונות יוחלפו לוחות החשמל מע/ ללוחות חשמל תקניי� שמוגנו במערכת כיבוי אש אוטומט
שכ� לפתיחת� יש חשיבות , וכ� ייפתחו בבנייני המגורי� פתחי שחרור לחו� ולעש� בחדרי המדרגות

 .מכרעת להצלת נפשות בזמ� שרפה

 ÌÈ	˘È ÌÈ	ÈÈ	·· ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈÈ˘ÓÓ ÌÈ	ÂÎÈÒ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ÏÈÚÏ Â‚ˆÂ‰˘ ˙ÂÙ¯˘‰ È¯È˜Á˙
˘‡ ˙ÂÁÈË·Ï ÌÈ¯Â„ÈÒ Ì‰· ÔÈ‡˘ .ÈÙÏ‡ ÌÈ¯ÂÊÙ ı¯‡· ÌÈ¯Ú‰Ó ÏÂ„‚ ˜ÏÁ· ÌÈ	˘È ÌÈ	ÈÈ	· 

‰ ˙Â	˘· „ÂÚ Â	·	˘-60‰Â -70˙Ó„Â˜‰ ‰‡Ó‰ Ï˘  . ˙Â˜˜Ê	 ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡ ˙Â¯¯Â‚˙Ó Ì˜ÏÁ·
Ô‰È¯Â‚Ó È	ÈÈ	··˘ ˘‡ ˙ÂÁÈË·Ï ˙ÂÎ¯ÚÓ‰ Ï˘ Ô‚Â¯„˘ ˙‡ ÔÓÓÏ ˙ÈÏÎÏÎ ˙ÏÂÎÈ Ô‰Ï ÔÈ‡˘ .

‰	È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÌÈ	˘È ÌÈ	ÈÈ	·· ÌÈÓÈÈ˜‰ ˘‡‰ È	ÂÎÈÒ , ˙ÂÎ¯ÚÓ Ì‰· ÔÈ‡˘
 ÈÂ·ÈÎÏÂ ÈÂÏÈ‚Ï˘‡54 ,Ë·Ï „¯˘Ó‰ ˙‡ ÌÈ·ÈÈÁÓ"Ù ,‰Ïˆ‰Â ˙Â‡·ÎÏ ˙Èˆ¯‡‰ ˙Â˘¯‰ , „¯˘Ó

ÈÈË	ÂÂÏ¯ ÌÈÓ¯Â‚Â ÌÈ	Ù‰Ì˘‡‰ È	ÂÎÈÒ ÌÂˆÓˆÏ ÌÈÎ¯„ ÔÂÁ·Ï ÌÈÙÒÂ	  . ˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ Ô˙È	
 ‰ÙÈ˜Ó ‰¯·Ò‰ ˙ÂÚˆÓ‡·)ÔÏ‰Ï ‰‡¯( ,˙Â	ÂÎ˘ ÌÂ˜È˘ Ï˘ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù· ˙Â·Ï˙˘‰ , „Â„ÈÚ

ÂÈÎÂ Ô˘Ú È‡Ï‚ Ï˘ ‰	˜˙‰Â ˘Î¯"·. 

סידורי "כי הוקמה ועדה לקביעת , 2012תשובתה למשרד מבקר המדינה בנובמבר הנציבות מסרה ב
עוד הוסיפה הנציבות . המלצות הוועדה יובאו להחלטת הנציב". בטיחות אש בבנייני� ישני�

והיא תמלי/ בפני , כי היא תקיי� הסברה ותפרס� הנחיות בדבר סידורי� לבטיחות אש, בתשובתה
 .# לאילוצי תקציבבכפו, התושבי� להתקי� אות�

 

 

 הסברה והדרכה של הציבור בנושאי� הנוגעי� לבטיחות אש

ההסברה . 55הסברה והדרכה של הציבור עשויי� לסייע במניעת דלקות ובצמצו� נזקי� בעת שרפה
הודעות ותשדירי� באמצעי התקשורת , פרסו� כתבות:  כגו�56יכולה להתבצע באופני� שוני�

שיתו# הציבור ;  לציבור לאחר אירועי שרפה והצגת הלקחי�פנייה; האלקטרוניי� ובעיתונות

__________________ 

 .שכ� ה� נבנו עוד בתקופה שבה לא נדרשו סידורי� לבטיחות אש כפי שדורשות התקנות הקיימות  54
·Â‚Ï ‰ÈÈ�·‰ ˙�ÈÁ·‰ : בתו�, "בטיחות באש", שמואל נתנאל'  ואינגרחל בקר' פרופ, מיכאל פורה' פרופ  55

˙Â¯ÙÒ ¯˜Ò ,· Í¯Î' -ÌÈÈÒ„�‰ ÌÈË·È‰ ÌÈÈÏÎÏÎÂ  ,) מינהל $משרד הפני� , 42$111' עמ, )2001ינואר 
 .התכנו�

56  ˙Â‡·Î‰ ˙¯Â˙ ˙Â„ÂÒÈ) 1998 ($591' עמ,  מהדורה רביעית. 
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; הפצת חוברות הדרכה לאזרחי�; הדגמה של דרכי התמודדות בעת אירוע שרפה; בפעולות מניעה
במוסדות ציבור , בבתי ספר, מת� הדרכה פרונטאלית לאוכלוסייה בתחו� בטיחות אש במפעלי�

 .ועוד

ועדה להסברה ולפרסו� לציבור , של נציב הכבאות מינה ממלא המקו� דאז 2001עוד בספטמבר 
תפקידה היה לייע/ לנציב . 2002תוק# מינוי הוועדה היה עד סו# שנת . בתחו� בטיחות אש

 לנושא בטיחות האש הכוללת הדרכי פעולה להגברת המודעות של האוכלוסיי: בנושאי� כגו�
פעילות ; ג בעומר"חנוכה ולפעילות הסברתית במהל� חג ה; המלצה על תכנית אב שנתית בנושא

 .עלוני מידע ופרסו� בעיתונות; הסברתית בבתי הספר

על חשיבות ההסברה וההגברה של מודעות הציבור לבטיחות אש נית� ללמוד מאירוע מצער שבו 
חלק מהמלצות הוועדה שהוקמה כדי לבחו� . 2012 שאירעה בשנת 57נספו אב וחמשת ילדיו בשרפה

 58ש להחדיר לתודעה של האזרחי� את החיוניות של התקנת גלאי עש�שי, את נסיבות השרפה היו
ולפתוח במערכת הסברה נרחבת בנוגע לסיכוני� שבשימוש לא נכו� במערכת , בחדרי מגורי�

הצור� בהסברה ובהדרכת הציבור מתחזק עוד . מארו� החשמל ועד מכשירי� חשמליי�, החשמל
בשרפה שאירעה בבניי� ב� שמונה קומות בשנת . יותר בעת שרפה כשדיירי הבניי� חייבי� להימלט

כיוו� שהלהבות פרצו ,  בפתח תקווה נלכדו עשרות אנשי� בבניי� והתקשו להימלט ממנו2006
בשל עוצמת האש וחומרת . מהדירות ומהמחסני� שבערו לתו� חדרי המדרגות והיה צור� לחלצ�

 שכללו מנופי גבהי� וצוותי� מקורס האירוע הוזעקה תגבורת של צוותי כיבוי וציוד מתחנות שכנות
 .קציני כבאות בבית הספר לכבאות

 לא קיימה הנציבות פעילות הסברה לציבור בנושא 2010 עד סו# 2003כי משנת , בביקורת עלה
ליוע/ שר הפני� בנוגע לריבוי שרפות , 2008מפברואר , במכתבו של הנציב דאז. 59בטיחות אש

בור חוסר מודעות בכל הקשור לזהירות באש והתנהגות בעת קיי� בצי"כי ,  הוא ציי�60קטלניות
 שני� לאחר שתקציבי ההסברה 5!נציבות הכבאות אינה מקיימת כל פעילות הסברה מזה כ. שרפה

ונקבע בו כי חלק , יצוי� כי החוק החדש נדרש לנושא ".שהיו בשני� האחרונות נמחקו לחלוטי�
 .ברה והדרכה בתחו� הבטיחות באשמתפקידיה של הרשות יהיה לקיי� פעולות של הס

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙¯·‚‰Ï ÌÈÎ¯„ ÔÂÁ·Ï ‰Ïˆ‰Â ˙Â‡·ÎÏ ˙Èˆ¯‡‰ ˙Â˘¯‰ ÏÚ
‰Ù¯˘ ˙Ú· ‚‰�˙‰Ï „ˆÈÎ Â˙ÂÁ�‰ÏÂ ˘‡ È�ÂÎÈÒÏ ¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÚ„ÂÓ , ÂÏÈ‡ ÌÈ·˘Â˙‰ ˙‡ Ú„ÈÏ

‰Ù¯˘ ÈÚÂ¯È‡ ÚÂ�ÓÏ È„Î ËÂ˜�Ï Ì‰ÈÏÚ ÌÈÚˆÓ‡ , È„Î Ì˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÚˆÓ‡‰ Ì‰ÓÂ
ÂÚÙÏÂÚÏ˜ÈÈ Ì‡ ˙È·ËÈÓ ‰¯Âˆ· Ï ,‰ÏÈÏÁ ,‰Ù¯˘ ÚÂ¯È‡Ï. 

 

 

 ברזי כיבוי

)  תקנות ברזי כיבוי!להל�  (1971א " התשל,)אספקת מי� וברזי כיבוי(קנות שירותי הכבאות בת
ייבדקו לפחות פע� בשנה מטע� רשות הכבאות , הצבע והשילוט, השוחה, כל ברז כיבוי"כי , נקבע

רשות הכבאות תודיע ; ואטימות השוחה, שלמות צבעו, ניתשלמותו המיכ]ו[, מבחינת ספיקתו

__________________ 

 .השרפה פרצה כתוצאה מהתחממות מחשב נייד שהיה מונח על מיטה  57
 . של תושבי הבית במקרה של שרפהגלאי העש� מספק אזהרה מוקדמת המאפשרת מילוט  58
 מתקיימות באמצעי התקשורת פעולות הסברה בנושאי� מסוימי� הקשורי� 2010החל בסו, שנת   59

 .לבטיחות אש

 .$25.2.08כ אמנו� כה� מ"מענה לשאילתה בכנסת של ח  60
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 לפי החוק החדש ."לרשות מקומית על כל תיקו� דרוש והרשות המקומית חייבת לבצע את התיקו�
אלא א� כ� יבוטלו או ישונו קוד� , תקנות ברזי כיבוי יעמדו בתוק# עד התקנת תקנות חדשות מכוחו

 .לכ� בידי השר

שירותי הכבאות לשאלו� על אודות תדירות הבדיקות שה� עורכי� לברזי להל� ריכוז התשובות של 
 :הכיבוי שבשטח�

˙Â‡·Î‰ ˙Â¯È˘ È„È ÏÚ Â˜„·�˘ ÈÂ·ÈÎ‰ ÈÊ¯· ¯ÙÒÓ 

 ˙�˘2011  ˙�˘2010   ˙�˘2009 

 ÈÂ·ÈÎ‰ ÈÊ¯· ¯ÙÒÓ 
 ˙Â‡·Î‰ ˙Â¯È˘ È�Â˙� ÈÙÏ

) ˙�˘Ï ÔÂÎ�2011( 

˙Â‡·Î‰ ˙Â¯È˘ 

 ש"איו 2,348 0 0 0

 איילו� לא ידוע לא ידוע דועלא י לא ידוע

 אילת 1,500 0 0 0

 אשקלו� לא ידוע לא ידוע לא ידוע לא ידוע

 באר שבע לא ידוע 0 0 0

 בית שמש לא ידוע 0 0 0

 בני ברק לא ידוע 0 0 0

 גבעתיי� 550 * 530 *530  0

 גליל מערבי לא ידוע 0 0 1,741

 גליל עליו� לא ידוע 0 0 0

 הרצליה 1,610 250 200 280

 השרו� לא ידוע 0 0 0

 חדרה לא ידוע 0 0 0

 חולו� לא ידוע לא ידוע לא ידוע לא ידוע

 חיפה לא ידוע 0 0 0

 טבריה )טבריה בלבד (446 0 0 446

 יזרעאל לא ידוע 0 0 0

 ירושלי� 3,177 2,620 1,809 2,385

 נתניה לא ידוע לא ידוע לא ידוע לא ידוע

 הפתח תקוו לא ידוע 0 0 0

 ראשו� לציו� 6,600 0 0 0

 רחובות 1,330 0 0 0

 רמת ג� 1,660 0 0 0

 תל אביב 7,200 1,349 1,280 1,124

 . ברזי כיבוי530בשנה זו היו בגבעתיי�  * 

‰ÏÂÚ ‰Ï·Ë‰Ó , ˙Â¯È„˙· ÔÁË˘·˘ ÈÂ·ÈÎ‰ ÈÊ¯· ˙‡ ˙˜„Â· Ô�È‡ ˙Â‡·Î‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ÈÎ
˙Â�˜˙· ˙˘¯„�‰ ,‰ ÈÊ¯· ˙‡ ˙Â˜„Â· Ô�È‡ Ô˙È·¯ÓÂÏÏÎ ÈÂ·ÈÎ .‰ÏÂÚ „ÂÚ , ‰ÏÚÓÏ ÈÎ

˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ ˙ÈˆÁÓÓ ,14 ÍÂ˙Ó 24 , ÁË˘· ˘È ÈÂ·ÈÎ ÈÊ¯· ‰ÓÎ ÏÏÎ ÌÈÚ„ÂÈ Ì�È‡
Ì˙ÂÈ¯Á‡·˘ .ÈÂ·ÈÎ‰ ÈÊ¯· ˙‡ ÌÈ˜„Â· Ì�È‡ Ì‰ ÈÎ Â�ÈÈˆ ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘Ó ˜ÏÁ , ÔÂÂÈÎ

 Ï˘ ‡ÏÂ ÌÈÓ‰ È„È‚‡˙Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ‡È‰ Ì˙Â�È˜˙ ˙˜È„·Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ Ì˙�ÚËÏ˘
È˘˙Â‡·Î‰ È˙Â¯ ,ÈÂ·ÈÎ ÈÊ¯· ˙Â�˜˙Ï „Â‚È�· ˙‡ÊÂ. 
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מבדיקת . חשוב לציי� כי אספקת מי� בלח/ מתאי� בברזי הכיבוי היא גורלית בעת כיבוי שרפה
א� , כי השרפה החלה באזור עוספייא,  עלה2010מבקר המדינה את אירוע השרפה בכרמל בדצמבר 

 .61השרפה לא היה תקי�ברז הכיבוי שאמור היה לשמש את צוותי הכיבוי באזור 

 ˙‡Ë·˙Ó‰ ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ Ï˘ ‰Á�Ê‰‰ ˙‡ ‰·¯ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó 

È‡·-ÔÓÂÁ˙·˘ ÈÂ·ÈÎ‰ ÈÊ¯· Ï˘ Ì˙˜È„· ,ÈÂ·ÈÎ ÈÊ¯· ˙Â�˜˙· ˘¯„�Î62 . ¯·Î ÈÎ ÔÈÈˆÏ ˘È
 ˙�˘· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂ„·2003‰ÏÚÂ‰  , ˙‡ ‰�˘· ÌÚÙ ˙ÂÁÙÏ ÌÈ˜„Â· Ì�È‡ ÌÈ„Â‚È‡‰ ÈÎ

ÈÂ·ÈÎ‰ ÈÊ¯· ,Î˙Â�˜˙· ˘¯„� . Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ¯„ÚÈ‰ ˙‡ Ì‚ ‰¯ÓÂÁ ¯˙È· ˙Â‡¯Ï ˘È ‰Ê Ú˜¯ ÏÚ
‰Ê ‡˘Â�· ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ Ï˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÏÚ ˙Â·Èˆ�‰ . 

כי לאחר שתוק� הרשות , 2012הנציבות הודיעה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
 .ברזי כיבויהארצית ייקבעו תקני� לקציני� מחוזיי� שיפעלו בנושא של תשתיות מי� לרבות 

 

 

 הכשרת מפקחי מניעת דלקות

תפקיד� העיקרי הוא לקיי� ביקורות שוטפות . במדור מניעת דלקות עובדי� מפקחי� למניעת דלקות
עליה� . מוסדות ואתרי� שוני� בהתא� לתכנית העבודה, מפעלי�, בתחו� של מניעת דלקות במבני�

תנאי ס# לקבלת תפקיד . אות הרלוונטיותלתקנות ולהור, לבדוק את סידורי הכבאות בהתא� לחוקי�
 .של מפקח למניעת דלקות הוא סיו� קורס מפקח למניעת דלקות בבית הספר לכבאות של הנציבות

 היו כי יש 2009 ומפברואר 2008 ממר/ 63כי חלק מהמלצות הוועדה למניעת דלקות, מהביקורת עלה
לקבוע קורסי� וימי עיו� תקופתיי� וכ� , לקיי� הכשרות למפקחי� למניעת דלקות לצור� יישור קו

ד "הוועדה המליצה שכל מפקחי מנ. לצור� הבנת הנהלי� והבהרת�, למפקחי� למניעת דלקות
חומרי , גלאי�, מתזי�: יעברו השתלמויות בנושאי� הקשורי� באופ� ישיר לתקני כיבוי אש כגו�

בות לשאלו� השיבו רבי� בתשו. מטפי� ותקני� לבטיחות אש הנוגעי� באופ� ישיר לכבאות, כיבוי
וכי יש , כי קיימי� פערי ידע מקצועיי� בי� הקיי� לנדרש מהמפקחי� למניעת דלקות, די�"מהרמ

 .צור� בהדרכה מקיפה בכל הנושאי� שהוזכרו לעיל

 ÌÈ˘Â„ÈÁÂ ÌÈÈÂ�È˘Ï ÔÂ˙�‰ ÈÓ�È„Â Á˙Ù˙Ó ÌÂÁ˙ ÏÚ ÌÈ„˜ÙÂÓ ˙Â˜Ï„ ˙ÚÈ�ÓÏ ÌÈÁ˜ÙÓ‰
ÌÈ„ÈÓ˙Ó ÌÈÈ¯ÂËÏÂ‚¯Â ÌÈÈ‚ÂÏÂ�ÎË . Ú„È‰ Ï˘ ¯ÂÙÈ˘ÏÂ ÔÂ�ÚÈ¯Ï ‰·¯ ˙Â·È˘Á ˘È ÍÎÈÙÏ

Ì˙„Â·ÚÏ ÔÈ¯˘ÈÓ· ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈ‡˘Â�· Ì‰Ï˘ ÈÚÂˆ˜Ó‰ ,ÔÂÈÚ ÈÓÈÂ ˙Â¯˘Î‰ ÌÂÈ˜ ˙ÂÚˆÓ‡· .
ÌÏÂ‡Â ,‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ÔÂÈÚ ÈÓÈÂ ˙Â¯˘Î‰ Ï˘ ÌÓÂÈ˜· Í¯Âˆ‰Â ˙Â·È˘Á‰ Û‡ ÏÚ ÈÎ

˙Â˜Ï„ ˙ÚÈ�ÓÏ ÌÈÁ˜ÙÓÏ , ˙Â˜Ï„ ˙ÚÈ�ÓÏ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰Ï „Â‚È�·Â-‡Ï  ˙ÂÎ¯„‰ ÂÓÈÈ˜˙‰ 
 ÌÈ�˘· ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰Â2009-2011 . 

 

 

__________________ 

, )ÏÓ¯Î· ‰Ù¯˘‰ ÏÚ ˙¯Â˜È· ÁÂ„- ¯·Óˆ„ 2010 -ÌÈÏ„ÁÓ  , ˙Â�˜ÒÓÂ ÌÈÏ˘Î)2012 , מבקר המדינה  61
 .419' עמ

 . את כל ברזי הכיבוי בתחומ�2009$2010למעט שירותי כבאות גבעתיי� שבדקו בשני�   62
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 סיכו�

˘ÂÎ¯·Â ˘Ù�· ˙Â˘˜ ˙ÂÚÈ‚ÙÏ ÌÂ¯‚ÏÂ ¯˙ÂÈ· ÌÈÈ�Ò¯‰ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÏÂÎÈ ˘‡Ó ‰‡ˆÂ˙Î ÌÈ˜Ê� .
ÌÏÂ‡Â ,ÂÏ Ì„Â˜ Û‡Â ‰˙ˆÈ¯Ù ¯Á‡Ï ˘‡ ÈÂ·ÈÎÓ ·Â˘Á ˙ÂÁÙ ‡Ï , ˙ÚÈ�Ó· Í¯Âˆ‰ ‡Â‰

˘‡‰ È�ÂÎÈÒ Ï˘ ÌÓÂˆÓˆ·Â ˙Â˜Ï„ .‰Ó ÌÈÈÂ˜ÈÏ Â‡ˆÓ� ˙¯Â˜È·· ˙ÚÈ�Ó È¯Â„Ó ˙ÏÂÚÙ· ÌÈÈ˙Â
ı¯‡‰ È·Á¯· ÌÈ¯ÂÊÙ‰ ˙Â˜Ï„ ,Ì‰È�È· :ÌÈ˜ÒÚ Ï˘ ÈÂÙÈÓ Í¯Ú� ‡Ï , È·¯ ÌÈ�ÈÈ�·Â ˙Â„ÒÂÓ

ÔÂÎÈÒ ˙ÂÓ¯ ÈÙÏ Ì‚ÂÂÈÒÂ ˙ÂÓÂ˜ ; ˙Â˜Ï„ ˙ÚÈ�Ó ¯Â„Ó ˙„Â·ÚÏ ÌÈ„ÈÁ‡ ÌÈÏ‰� ÂÚ·˜� ‡Ï
˙Èˆ¯‡‰ ‰Ó¯· ,‰„Â·Ú‰ ˙ËÈ˘ ˙‡ ÂÓˆÚÏ Ï‚ÈÒ ¯Â„Ó ÏÎÂ ,Â˙Ú„ ÏÂ˜È˘ ÈÙ ÏÚ ; ¯ÎÈ� ˜ÏÁ

Ó˜ÂÁ‰ È¯ÙÓ ÏÚ ˙Â‡·Î‰ È�È„ ˙‡ ÂÙÎ‡ ‡Ï ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ÚÈ�Ó È¯Â„Ó ˙‡ ˙ÂÁ�‰Ï ‰Ïˆ‰Â ˙Â‡·ÎÏ ˙Èˆ¯‡‰ ˙Â˘¯‰ ÏÚ
˙Â‡·‰ ˙ÂÏÂÚÙ· ˙Â˜Ï„ :·¯ ‰„Â·Ú ˙È�Î˙ ÔÈÎ‰Ï-ÌÈ˜ÒÚ‰ ÂÙÂÓÈ ‰˙¯‚ÒÓ·˘ ˙È˙�˘ ,

Ì˙ÂÈ¯Á‡ ÌÂÁ˙·˘ ˙ÂÓÂ˜‰ È·¯ ÌÈ�ÈÈ�·‰Â ˙Â„ÒÂÓ‰ ;ÌÈÏÏÎ‰ ˙‡ ÚÂ·˜Ï ˙ÂÓ¯ ‚ÂÂÈÒÏ 
 Ï˘ ÌÈ�Â˘‰ ÂÈ�ÈÈÙ‡ÓÂ ÔÂÎÈÒ‰ ˙ÂÓ¯Ï Ì‡˙‰· ‰Ù˜È‰Â ˙¯Â˜È·‰ ˙Â¯È„˙ ˙‡Â Ì‰Ï˘ ÔÂÎÈÒ‰

‰�·Ó‰ .˙Â˜Ï„‰ ˙ÚÈ�Ó Í¯ÚÓ ÏÎÏ ÌÈ˘¯„�‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙ÚÈ·˜Ï ÒÈÒ· ˘Ó˘Ï ÂÊ ˙È�Î˙ ÏÚ ,
˙Â‡·‰ ÌÈ�˘‰ ÍÏ‰Ó· ¯Â·ÚÏ „È˙Ú ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ˘ ‰Ó¯ÂÙ¯‰Ó ˜ÏÁÎ. 

ÁÈÈ ÌÈ�ÈÈÙ‡Ó ˘È ˙ÂÓÂ˜ È·¯ ÌÈ�ÈÈ�·Ï ˘‡ ˙ÂÁÈË· ÈÚˆÓ‡· ˘ÂÓÈ˘ ÌÈ·ÈÈÁÓ‰ ÌÈÈ„Â
¯˙ÂÈ ˙Â¯ÈÓÁÓ ˙Â�˜˙ ˙�˜˙‰Â ÌÈ„ÁÂÈÓ . Ì˘˘Á ˙‡ ÂÚÈ·‰ ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ· ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ„˜ÙÓ

˙¯Â˜È·‰ È˘�‡ È�Ù· ,˙ÂÓÂ˜‰ È·¯·Â ÌÈÏ„‚Ó· ˘Á¯˙È ‡·‰ ÔÂÒ‡‰ ÈÎ . ÂÏ‡ ÌÈ¯·„ Ú˜¯ ÏÚ
È‡ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È-˘ Û˙Â˘Ó‰ ÁË˘· ˙Â˜Ï„ ˙ÚÈ�ÓÏ ˙Â¯Â˜È· Ï˘ ÔÓÂÈ˜ È�ÈÈ�· Ï

˙ÂÓÂ˜ È·¯ ÌÈ¯Â‚Ó .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÍÂ¯ÚÏ ‰Ïˆ‰Â ˙Â‡·ÎÏ ˙Èˆ¯‡‰ ˙Â˘¯‰ ÏÚ
 ˙ÂÈÂÙˆ‰ ˙Â‡ˆÂ˙‰ ÌÚÂ ÌÈÈ„ÂÁÈÈ‰ ÌÈÈ˘˜‰ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï ‰¯ËÓ· ˙¯„ÂÒÓ ‰ËÓ ˙„Â·Ú

ÌÈ„¯˘Ó È�ÈÈ�··Â ˙ÂÓÂ˜ È·¯ ÌÈ¯Â‚Ó È�ÈÈ�·· ˙Â˜Ï„ ˙ÚÈ�ÓÏ ˙Â¯Â˜È· ÌÂÈ˜Ó. 

˙¯Â˜È·· ‡ˆÓ� „ÂÚ , Í¯Âˆ‰ Û¯Á ÈÎ ˙Ó‚Â„Î ÌÈÈÁ ˙ÂÏÈˆÓ ˙ÂÎ¯ÚÓ Ï˘ Ô˙˜ÂÊÁ˙· È�ÂÈÁ‰
 ˘‡ ÈÂ·ÈÎÏÂ ÈÂÏÈ‚Ï ˙ÂÎ¯ÚÓ‰-‰Ê ‡˘Â� ¯„ÒÂ‰ Ì¯Ë  , Ú·¯‡Î ¯·Î ˙˜ÂÏÁÓ· ÈÂˆÓ ‡Â‰Â

˙Â·Èˆ�‰ ÔÈ·Â ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ÔÈ· ÌÈ�˘ . „¯˘Ó ÏÚÂ ‰Ïˆ‰Â ˙Â‡·ÎÏ ˙Èˆ¯‡‰ ˙Â˘¯‰ ÏÚ
¯˙Ï‡Ï ÂÊ ˙˜ÂÏÁÓ Ô·ÏÏ ÌÈ�Ù‰ ,Ì„È· ‰ÏÚÈ ‡Ï ¯·„‰ Ì‡Â ,Î· Û˙˘Ï Ô‰ÈÏÚ „¯˘Ó ˙‡ Í

‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ . 

ÂÏÚ‰ ÂÚ¯È‡˘ ˙ÂÙ¯˘ Ï˘ ÌÈ¯È˜Á˙ , ÔÈ‡˘ ÌÈ�˘È ÌÈ�ÈÈ�·· ÌÈÈ˘ÓÓ ˘‡ È�ÂÎÈÒ ÌÈÓÈÈ˜ ÈÎ
˘‡ ˙ÂÁÈË·Ï ÌÈ¯Â„ÈÒ Ì‰· . Ô˙ÏÂÎÈ· ÔÈ‡˘ ˙Â˜˜Ê� ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡· ¯·Â„Ó ÌÈ¯˜Ó‰Ó ˜ÏÁ·

˘‡ ˙ÂÁÈË·Ï ˙ÂÎ¯ÚÓ Ï˘ ‚Â¯„˘ ÔÓÓÏ .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ó‰ ÏÚË·Ï „¯˘"Ù ,
‰Ïˆ‰Â ˙Â‡·ÎÏ ˙Èˆ¯‡‰ ˙Â˘¯‰ ,ÈÈË�ÂÂÏ¯‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ¯‡˘Â ÌÈ�Ù‰ „¯˘ÓÌ , ÌÈÎ¯„ ÔÂÁ·Ï

ÌÈ�˘È ÌÈ�ÈÈ�·· ˘‡‰ È�ÂÎÈÒ ÌÂˆÓˆÏ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,‰ÙÈ˜Ó ‰¯·Ò‰ ˙ÂÚˆÓ‡· , ˙Â·Ï˙˘‰
Ô˘Ú È‡Ï‚ Ï˘ ‰�˜˙‰Â ˘Î¯ „ÂÒ·ÒÂ „Â„ÈÚÂ ˙Â�ÂÎ˘ ÌÂ˜È˘Ï ÌÈË˜ÈÂ¯Ù·. 

Ó· ÚÈÈÒÏ ÌÈÈÂ˘Ú ¯Â·ÈˆÏ ‰¯·Ò‰Â ‰Î¯„‰‰Ù¯˘ ˙Ú· ÌÈ˜Ê� ÌÂˆÓˆ·Â ˙Â˜Ï„ ˙ÚÈ� . ˙Ú„Ï
‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙¯·‚‰Ï ‰¯·Ò‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÌÈÈ˜Ï ‰Ïˆ‰Â ˙Â‡·ÎÏ ˙Èˆ¯‡‰ ˙Â˘¯‰ ÏÚ

˘‡ È�ÂÎÈÒÏ ¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÚ„ÂÓ ,ÂÚÏ˜ÈÈ Ì‡ ˙È·ËÈÓ ‰¯Âˆ· „„ÂÓ˙‰Ï „ˆÈÎ Â˙ÂÁ�‰ÏÂ ,‰ÏÈÏÁ ,
‰Ù¯˘ ÚÂ¯È‡Ï. 

ÌÈ‡˙Ó ıÁÏ· ÌÈÓ ˙˜ÙÒ‡ ,· ÌÈ¯ÂÊÙ‰ ÈÂ·ÈÎ‰ ÈÊ¯· ˙ÂÚˆÓ‡·ı¯‡‰ È·Á¯ , ˙Ú· ˙ÈÏ¯Â‚ ‡È‰
‰Ù¯˘ ÈÂ·ÈÎ . ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ Ï˘ ‰Á�Ê‰‰ ˙‡ ‰·¯ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

È‡ ˙‡Â ÌÈ�Â˘‰-ÈÂ·ÈÎ ÈÊ¯· ˙Â�˜˙· ˙˘¯„�‰ ˙Â¯È„˙· ÈÂ·ÈÎ‰ ÈÊ¯· Ï˘ ‰˜È„·‰ , ˙‡ ÔÎÂ
ÍÎ ÏÚ ˙Â·Èˆ�‰ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ¯„ÚÈ‰. 
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˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ Ï˘ È¯˜ÈÚ‰ Â„È˜Ù˙ ,˘‡‰ ÈÂ·ÈÎ „ˆÏ ,Ï ‡Â‰ È¯Â„ÈÒ ÂÓÈÈ˜˙È ÈÎ ÁÈË·‰
˙Â˜Ï„ ˙ÚÈ�ÓÏ ÌÈ˘¯„�‰ ˙Â‡·Î‰ . ˙Â˜Ï„ ˙ÚÈ�Ó ‡˘Â�· ÌÈÏ‰�‰Â ˙Â‡¯Â‰‰ Ï˘ ÌÂ˘ÈÈ

Ô˙ˆÈ¯Ù È�ÙÏ „ÂÚ ˙ÂÙ¯˘ ÚÂ�ÓÏ ÏÂÎÈ ˘‡ ˙ÂÁÈË·Â ,Ô˙ÂË˘Ù˙‰ ˙‡ ¯ÂˆÚÏÂ . ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙
˘„Á‰ ˙Â˜Ï„‰ ˙ÚÈ�Ó Í¯ÚÓ ˙ÈÈ�·Ï „ÂÒÈ‰ È�·‡Ó ˙Á‡ ˘Ó˘Ï ¯ÂÓ‡ ‰Ê ÁÂ„· ÂÏÚÂ‰˘ ,

¯‰Ó ˜ÏÁÎ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ Ï˘ ˙ÏÏÂÎ‰ ‰Ó¯ÂÙ . ÁÂ„· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰
Ë·Ï „¯˘Ó‰ Ï˘ ÌÁ˙ÙÏ ˙ÏËÂÓ ÂÈ˙ÂˆÏÓ‰ ÌÂ˘ÈÈÂ ‰Ê"‰Ïˆ‰Â ˙Â‡·ÎÏ ˙Èˆ¯‡‰ ˙Â˘¯‰Â Ù. 

 


