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 :הצגת האירוע

 .  החל גל שריפות רחב היקף באזור העיר חיפה 24/11/2016 –בתאריך ה •

 

,  קיבלה מהשירות המטאורולוגי, הראשות הארצית לכבאות והצלה, בתקופה זו•
 .אזהרה חמורה להתפתחות שריפות כתוצאה ממזג אויר קיצוני אשר פוקד את הארץ

 

 .יובש וגל חום, לחות נמוכה, רוחות מזרחיות: מזג האוויר הקיצוני היה מלווה ב•

 

. האירוע החל בשריפת ענק בסמוך לתחנת כיבוי אש חלץ הסמוכה לגשר פז בחיפה•
בשריפה זו נשרף שטח גדול המשמש כשטח תפעול של עריית חיפה ובנוסף נשרפו בתי  

 ...משרדי חברת חשמל ועוד, חברת הפקות –קילים : עסק נוספים כגון

 

החל לקבל הודעות רבות על  , חדר המבצעים של תחנת כיבוי אש חיפה, באותו הזמן•
 .מירב ההודעות היו מאזור רמות ספיר ורוממה. התפתחות שריפות נוספות בעיר
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 :האירועהמשך הצגת 

הצוותים הראשונים אשר הגיעו לזירה החלו להעבירו דיווחים  על היקף השריפה  •
 .ועוצמתה

 

 .למקום הוזנקו כוחות כיבוי רבים מכל התחנות במחוז והוכרז על גיוס כללי•

 

, רמת חן, רמות ספיר, דניה: שכונות בעיר כגון 13פונו כ , כתוצאה מהשריפה בחיפה  •
רמת  , בגין, רמת אשכול, רוממה, מרכז חורב, אחוזה, גוריון –רמות בן , רמת אלמוגי

 .ועלו באש מבנים רבים, הטכניון ואוניברסיטת חיפה, נאות פרס, הוד הכרמל, גולדה

 

השתתפו  , רכבי כיבוי 120לוחמי אש ביחד עם  400 –איש פונו מבתיהם וכ  60,000 -כ•
 .טייסת הכיבוי פעלה במלוא עוצמתה באירועים אלו. במאבק על כיבוי השריפה

 

 .בתים ניזוקו בשריפה 600ומעל , עשןאיש נפגעו משאיפת  160 -למעלה מ•
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חורש  ,מדדים עיקריים בשרפות יער

 : ושטחים פתוחים

 .פוטנציאל לסכנת התפתחות השריפה1.

 .יובש וחומרי בעירה בשטח, לחות, טמפרטורה: אינדקס הצתה         

 

 .מהירות התפתחות חזית האש2.

 .בנוסף גם סוג חומר הדלק... שיפועים, טופוגרפיה וודיות, מהירות וכיוון הרוח        

 

 .  עוצמת השריפה3.

 .  וגובה הלהבות בפרק זמן נתון, כמות החום אשר השריפה מייצרת בתא שטח בוער         

          

 .רמת חומרת השריפה4.

 עוצמתה הנוכחית וזו הצפויה להתפתח, מדד המשלב את מהירות התפשטות האש         

 .גודל תוואי וסיכונים נוספים בתא שטח, מתאר השטח. י עוצמת חוזי"עפ        
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 :רמת האיום והסיכונים מהשריפה

ישובים  , בתי ספר, מטיילים, אזרחים אשר לכודים באזורי האש: סיכון לנפש ולרכוש•
 .  ס סטטי או בשינוע"חומ, מפעלים, ומבנים מאוכלסים

 כל גורמים אלו נלקחים בחשבון בכדי שנוכל לבצע הערכת מצב ולהחליט על סדרי       

 .הכיבוישיטות ואמצעי , עדיפויות      

 

 .ספוטים, מוקדי כתם•

 

 (.מקרו אקלים משתנה)שינויי פתאומי של כיוון הרוח •

 

 .הצפת אש בשיפועים ומסדרונות•

 

 קרינת חום ועשן סמיך    •
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 :התנהגות השריפה גורמים המשפיעים על

 .צמחייה וכמות הביומסה, סוגי עצים: חומר הבעירה1.

 

 .היובש והלחות באוויר ובצמחייה -:  לחות ורמת הדליקות2.

 .לילה, צהריים, בוקר -                                                

 .כיוון ועוצמת החום, טמפרטורה, מזג אוויר -                                                 

 

 .גורם קבוע המשתנה מתא שטח אחד לשני: טופוגרפיה3.

 .התפשטות מהירה, שיפוע חזק: מדרון -                             

 .פיצול ואדיות, אפקט מנהרת הרוח: ואדיות -                             

 .אזור חיץ גאוגרפי, שטח טבעי לקווי עצירה: קווי רכס ואוכפים -                             

 

 .יותר לחות, יותר צמחייה, מעט שמש: מפנה צפוני4.

 

 .אזור יבש יותר, הרבה שמש פחות צמחייה: מפנה דרומי5.
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 :עמוד הקונבקצייה
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 .זרמי הקונבקצייה= הערבול זרמי •

 . אל החללאנרגיה רבה משתחררת , כתוצאה משריפה•

 .היא אנרגיה אשר מורכבת מחלקיקים וגזים אשר נפלטים במהלך הבעירה, אנרגיה זו•

עמוד עשן אשר יונק לתוכו  : כלומר מייצרת עמוד עשן קונבקטיבי, ל"האנרגיה הנ•
 .    אוויר בתהליך של הסעת חום בשל הבדלי טמפרטורות

הגזים החמים  . ישנה תופעה של התחממות הגזים תוך כדי ערבולם, בתוך עמוד העשן•
האוויר הקר נשאב אל תוך  . עולים כלפי מעלה ובכך מפנים מקום לקליטה של אויר קר

 . מתחמם ומוסע אל חלקו העליון, מתערבל, עמוד העשן

 , כל עוד תימשך הבעירה בתחתית עמוד הקונבקצייה•

 .ימשך רצף יניקת האוויר הקר אל תוך עמוד העשן       

 

 יניקת אוויר קר

האוויר  

הקר  

מתחמם  

ומתערבל  

כלפי  

 מעלה

 עמוד עשן קונבקטיבי
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 סוף
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