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 הקונטקסט ההיסטורי   –שריפות בישראל 

 אתר  )שנה  750,000באש בנופי ישראל מזה " משחק"האדם
 (.גשר בנות יעקב

  

 1989כרמל  –" לאומיות"שריפות  4בישראל המודרנית היו  ;
 .2016גל השרפות +  2010ושריפת הכרמל  1995שער הגיא 

 

  בעיקר יער ביריה, ניתן להוסיף את שריפות הגליל העליון  ,
 .בזמן מלחמת לבנון השנייה

 

   לא גודל השטח אלא גודל הנזק ומיקומו עושה את השריפה
 ".לאומית"ל

 

 



  –הקונטקסט ההיסטורי 
 ידע מצטבר 

 
  ועדה -על כל שריפה לאומית. 

  מיפוי ידע קיים –כל ועדה 

 והצעות לשיקום הנוף ומניעת       

 .השריפה הבאה       

 
  שריפות כנושא   -מזה שנות דור

מחקר וממשק מרכזי בכל אגן 
הים התיכון ואזורים דומים  

 (אוסטרליה, פ"דרא, קליפורניה)

 
 2011 -   דיון על שיקום הכרמל

 .עם הבנה טובה של המצב

 

 



 –שריפות בישראל 

 ?האם גזרת גורל

 האם תלווינה אותנו 

 ?גם בעתיד

 



 תהליכי שינוי הצומח באזור הים תיכוני

 

 

 זמן

 שטחים פתוחים         
 , הרבה פרחים, צומח עשבוני)       

 (מגוון מיני צמחים גבוה      
          

 טבע

   צומח מעוצה צפוף
 עצים , בני שיח ושיחים)

 (מגוון נמוך, מעט פרחים
 ממשק 

 יערות נטועים
 הפצה

 תמותה

? ? 

 שריפה

 בצורת



 היער הנטוע מתפשט לשטחים טבעיים

 רמת הנדיב, שגיא שגיב: צילם





 מניעה -מבט כולל על נושא השרפות בטבע 

 

 

 צומח

 רעייה
 שריפה

 עירייה

 עשבוני
 "פתיל"

 מעוצה
 מזג אוויר "פצצת אש"

 –יער 
 אורן 

 התכוננות
 למצבים 
 חריגים 

  –חורש 
 אלון

 ניהול

 שטח

 כלים

 ?גוף לאומי 

 כריתה

צומח נוי 
 בגינות בתים

גינון 
 ציבורי

 החלפת מינים



 חיזוי סכנת שריפות יער וחורש  
 (.30.11.16, מסמך של השרות המטאורולוגי)      

 חיזוי סכנת שריפות יער וחורש•
 "לא כל גפרור דולק שמושלך ביער יגרום לשריפה 
 ".ובוודאי שלא לשריפת ענק      

"להתחלת שריפה ביער נדרש מצע של חומר צמחי יבש  ... 
 ..."שתפיץ את הגצים הלוהטים לעבר צמרות העצים ורוח     

 "אירוע השריפות הנרחבות התרחש כאשר מזג האוויר 
 ...באזור נשלט על ידי רוחות מזרחיות עזות ויובש קיצוני      
 ".אוקטובר ונובמבר כמעט ללא משקעים –       

 "ערכי הלחות היחסית היו במחצית השנייה של השבוע 
 ". 5%-ואף הגיעו בתחנות רבות לכ 10%-נמוכים מ      



 חיזוי סכנת שריפות יער וחורש  
 (.30.11.16, מסמך של השרות המטאורולוגי)      

  –הרוחות המזרחיות היו חזקות במיוחד בהרים ובכרמל "  חיזוי סכנת שריפות יער וחורש•
 ומשבים של ( ש"קמ 55)קשר  30-עוצמה של יותר מ       
 (". ש"קמ 75)קשר  40-למעלה מ       

 " סף ההתראה הארצי לרמת סכנה קיצונית עומד על 
 ערך המדד הגיע , נקודות מדד ובשיא האירוע 630       
 הערך הגבוה ביותר .... מערך הסף 2יותר מפי  – 1301-ל      
 בעת אירוע השריפה  3.12.10-עד אירוע זה התקבל ב      
 ."נקודות 1024בכרמל ועמד על       

 ל בעירייה להתארגנות נגד שריפות"מתי פותחים חמ? 



 תכנית פעולה – ?ומה לגבי חיפה

  בשלב  -קביעת מדרג פעולות על פי רמת דחיפות לביצוע 

 .הראשון התמקדות בפעולות הדחופות     

 .גיבוש תכנית פעולה מקיפה -במקביל      

 

תכנית הפעולה תתייחס הן למצב השטח בכל מקום ומקום 

 הפונקציה)והן לייעוד השטח ( מצב הצומח וגורמים נוספים)     

 יאפשר טיפול נכון > ( ==שהוא ממלא עבור תושבי העיר     

 .בכל יחידת שטח על פי סדר עדיפות     



 (חודשים קרובים  )לביצוע בטווח המידי 

  מיפוי פרטני של מפגעי בטיחות  –טיפול במפגעי בטיחות 
 סכנה , עצים נוטים ליפול בקרבת קהל)שנוצרו עקב השריפה      
 .וטיפול מידי בהם( 'לגלישת קרקע וכד     

  היכן , היכן נעשו בעבר אזורי חיץ: ניתוח מידע רלוונטי 
 אמצעי כיבוי , טופוגרפיה, כיוון תנועת השריפה, נפגעו בתים     
 .ותשתיות אחרות דרכי גישה     

  ואזורי  מיפוי מצב הצומח בשטחי העיר -איסוף מידע ומיפוי 
 חומרת , (לא שרוף/שרוף)יער  וסיווגם על פי מצב -המפגש עיר     
 חורשות )תצורות צומח ועומס דלק , (קטגוריאלי)השריפה      
  GISמיפוי (. שטחים פתוחים, וואדיות, אזורים מגוננים, נטועות     



 מפגעי בטיחות פוטנציאליים

 אסף שוורץ: צילם



 מניעה - ?ומה לגבי חיפה

  טיפול נקודתי בשטחים בהם סכנת שריפה גבוהה במיוחד 

 מגע בתים עם עצי אורן ; יער-בדגש על שטחי מפגש עיר     

 (מטרים ספורים)גדולים הניצבים בקרבה רבה ( או אחרים)     

 במקרים כאלה יש לכרות עצי אורן לטווח של      . לבתי המגורים     

 [.?הרוב? הכל]לפחות מגבול הבתים ' מ 10     



 בתים ועצים

 אסף שוורץ: צילם



 שיקום - ?ומה לגבי חיפה

 שיקום יחידות שטח קטנות בעלות נראות גבוהה במיוחד 

 בעיקר שטחים שנפגעו )וחשיבות רבה מבחינת הציבור בעיר     

 עצים ששרדו/עידוד שיחים; פיזור זרעי פרחי בר(: בלב שכונות    

 עצים נמוכים/נטיעות של שיחים; במגבלות תכנית המניעה    

 .לפי תכנית     

 לשיקום ומניעה  –צוות תכנון עירוני יגבש תכנית פעולה כוללת–  

 .לטווחי פעולה שונים     



 שיקום - ?ומה לגבי חיפה

  חלוקה של אזורי השיקום  על פי -שיקום אזורים שנשרפו 

 ייעודי שטח שונים והתאמת  ממשק הצומח על פי מצב השטח     

 .  עיצוב נופי, פנאי ונופש, טבע עירוני: ייעודים אפשריים. ויעודו     

      
  הגדרת השטחים שנדרש בהם אזור חיץ   -" אזורי חיץ"הקמת

 .  לאש וסיווגם על פי רמת סיכון וקדימות לביצוע

 אופי הטיפול בכל אזור חיץ יותאם לפונקציה העירונית שהאזור     

 (.ייעוד השטח)נועד למלא עבור תושבי העיר     

 
 . 



 אזורי חיץ

מדובר על שיטת טיפול בשטח מיוער שאמורה להקטין את   

 .התפשטות האש במרחב ולהגן על ישובים ואתרים חיוניים

 

 

 

 

 

 

 

 אבי פרבולוצקי באזור ולנסיה בספרד: צילם



 סיכום פעולות מניעה – ?ומה לגבי חיפה

 מרבית הידע הרלוונטי לשיקום ומניעה קיים. 

  עצים גבוהים: הקטנת המגע בתים  –עקרון ראשון במניעה 

 [.על מבנים" אישית"הגנה + חיץ מהוואדיות ( ]בעיקר אורנים)     

  שמירה על דרכי גישה מתאימות לכוחות הכיבוי –עקרון שני. 

  כניסה לקיץ עם כיסוי צומח עשבוני יבש -עקרון שלישי 

 (.ריסוס, כיסוח, רעייה)נמוך      



 

מרץ  )הכרמל המתחדש 
2011  ) 

תודה על  
 ההקשבה


