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 المقّدمة 

 2016كانت موجة الحرائق التي اجتاحت جميع أنحاء البالد في تشرين الثاني 

األكثر خطورة في تاريخ الدولة من حيث األضرار التي لحقت بالممتلكات والبيئة، 

ة باألحياء المدينيّة المكتظّة التي يسكن فيها حقيقيّ  ألحقت إضراًراة األولى وللمرّ 

خاللها  تردونم من األراضي، وتضر   41000ابتلعت النيران أكثر من  عشرات آالف السكّان.

، لم تقع خسائر سي ارة. لحسن الحظ   123منها، و 580شق ة، تم  هدم حوالي  1900حوالي 

 ة.في األرواح هذه المر  

 

رجل وامرأة ومعهم فًتى في  44وراح ضحي تها  2010نتذك ر الكارثة الرهيبة التي وقعت عام 

رة أبناء البالد. ورد في مقد مة التقرير عن يجميعهم من خ ،حريق هائل شب  في جبل الكرمل

شاب   44حريق الكرمل ما يلي: "نرجو هللا أن ُيسهم الثمن الذي دفعناه بصورة فقدان حياة 

ل العمر في الوقاية من كوارث مماثلة في المستقبل. إّل  أن  استخالص العبر في مقتب  وشاب ة 

نتائج هذا التقرير صورة مؤسفة  تُظهرإّل  القليل من المواساة". فيه من الحادث وتطبيقها ليس 

هيئة الطوارئ الوطني ة )راحل(، قيادة  -نرى فيها أن  السلطات المحل ي ة وهيئات الطوارئ 

لم تُطب ق بشكل كامل العبر التي تم   -ة الداخلي ة، شرطة إسرائيل وسلطة اإلطفاء الجبه

استخالصها من أحداث الطوارئ السابقة ولم تُصلح جميع النواقص التي بي نتها تقارير رقابة 

هيئات الطوارئ  عفي ما يخص  تعاون السلطات المحل ي ة م أصدرها ديوان مراقب الدولة سابقة

وردت في التقرير عن الحريق في جبل الكرمل  النواقص التي الدولة، بما في ذلك واإلنقاذ في

، والتقرير بشأن مدى استعداد السلطات المحل ي ة للحرائق (2012 )صدر في عام  2010عام 

، الحالي   (. في الوضع2015ة )صدر في عام واألضرار الناجمة عن أحوال الطقس غير العادي  

ي ة صعوبة في التعامل مع الخطر الملموس الذي يهد د حياة الناس ستواجه الهيئات المعن

خاص ة على  خطيرؤ ونقل المسؤولي ة بين جميع األطراف المذكورة أعاله إن  التلك   وممتلكاتهم.

عاجاًل أم آجاًل وهناك إشارات  توق ع أن تحدث إن  ضوء حقيقة أن  حرائق أخرى واسعة النطاق يُ 

  واضحة على ذلك".



 דוח ביקורת מיוחד

ع والشامل نواقص منها ما هو خطير، في  ن نتائج الرقابة المفص لة في هذا التقريرتبي   الموس 

ما يتعل ق باستعداد السلطات المحل ي ة للحرائق وأدائها أثناء موجة الحرائق. وألو ل مر ة تم  في 

وتبي ن اقتصاد البالد، ة بالنسبة إلى فتكلالتعويض عن األضرار وال إجراءاتهذه الرقابة فحص 

ة تعويض السلطات المحل ي ة عن األضرار والتكاليف الناجمة عن موجة وجود نواقص في عملي  

 مليون شيكل. 647الحرائق والتي ُقد رت بما ّل يقل  عن 

 يشير التقرير إلى نواقص في أربعة مجاّلت رئيسي ة:

المتعل قة و 2014التي صيغت عام  لم يتم بعد التصديق على األنظمة والقواعد التنظيم:

استمرار  اّلت فاق بين الوزارات ذات الصلة. إن   عدم ، بسبببحماية البلدات من حرائق الغابات

التأخير في التصديق على األنظمة والقواعد يخلق وضًعا ّل يمكن السكوت عنه، إذ ّل تستطيع 

لوقاية من ل اّلستعدادكيفي ة  بشأنسلطة اإلطفاء أن تُصدر تعليماتها للسلطات المحل ي ة 

 الحرائق في مناطق نفوذها، واإلشراف على تطبيق هذه التعليمات وإنفاذها.

ُكشف عن نواقص كبيرة في ما تم  فحصه من استعدادات السلطات المحل ي ة  االستعداد:

ة من الحرائق. حمايبرامج إلنشاء إطار واسع لل السلطات لحرائق واسعة النطاق. إذ لم تضع

على المناطق العازلة ومسارات الهروب ولم تُجري تدريبات  جه زالسلطات المحل ي ة لم تُ  بعض

 أنظمة الطوارئ الخاص ة بها لسيناريوهات الحريق.

تبي ن أن  هناك نواقص في أداء بعض السلطات المحل ي ة التي تم  فحصها خالل موجة  األداء:

الفئات  ز تشغيلها، إلى نقص المعلومات عنالحرائق تعل قت هذه النواقص أيًضا، بسلوك مراك

 ة.سات التعليمي  إلى المساعدة وإخالء بعض المؤس   تحتاج تيالالخاص ة  السك اني ة

لم يضع صندوق التعويضات في سلطة الضرائب اإلسرائيلي ة سياسة وأنظمة في  التعويض:

ما يتعل ق بالتعويض عن األضرار التي لحقت بالغابات واألحراش. بسبب الخالفات بين بلدي ة 

حيفا والمجلس المحل ي  زخرون يعكوڤ وصندوق التعويضات، لم تكتمل بعُد عملي ة البت  في 

ه لم يزوده عويضات مطالب المجلس اإلقليمي  مطيه يهودا ألن  الطلبات. رفض صندوق الت

 بالوثائق المطلوبة.

على الوزارات المعنية، هيئات الطوارئ، سلطة الضرائب والسلطات المحل ي ة أن تدرس نتائج 

التقرير والعمل بحزم، كل هيئة في نطاق مسؤولي تها، من أجل النهوض باّلستعدادات ألحداث 

في  ،وحت ى األشد   ،ة والتعامل السريع والناجع مع الحوادث المماثلةالطوارئ المدني  
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تكون المستقبل. عليها أن تتعامل مع النواقص التي بي نها هذا التقرير والتقارير السابقة لكي 

 .2019صيف عام  قبل على أفضل وجه مستعد ة

الداخلي ة المدني ة  إن  التعامل مع األحداث الطارئة الواسعة النطاق التي تحدث في الجبهة

ة ب تجميع الموارد الوطني  يتطل   العادي ة،وقات أو األلدولة إسرائيل، سواء في أوقات الحرب 

. تلعب السلطات والمنظ مات هيئاتالمسبق الشامل من جانب الكثير من ال واّلستعداد

الطوارئ ومعالجتها ة لجميع حاّلت ة المدني  الجبهة الداخلي   استعدادفي  حيوي ًا اة دورً ي  المحل  

 عند وقوعها.

فحصها  ة التي لم يتم  ي  السلطات المحل   بينهذا التقرير  نشرة كما ينبغي على وزارة الداخلي  

والعمل على تنفيذها دراسة مضامينه واستخالص العبر المطلوبة بهدف ، ةالحالي   الرقابةفي 

السليم  من شأن اّلستعداد. هاخالل واألداء الناجعاألمثل للحرائق  اّلستعدادمن أجل ضمان 

من  والحد  في األرواح والممتلكات أن يؤد ي إلى تفادي وقوع خسائر لجميع الهيئات ذات الصلة 

 األضرار وتكاليف التعويض عنها.

أن أرفع عن شكري وتقديري لجميع من شاركوا في مكافحة  على هامش هذه المقد مة أود  

ق، الشرطة، الحرائق معر ضين حياتهم للخطر: رجال اإلطفاء الذين عملوا بال كلل إلخماد الحرائ

 قيادة الجبهة الداخلي ة، السلطات المحل ي ة، نجمة داوود الحمراء والعديد من المتطو عين.
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