
 2016בנוב'    24 –חיפה  -תמצית דוח תחקיר על השריפה בשכונות הכרמל
 

 הכין:  ירון חנן                                                        

בניתוח אירוע שבוצע על ידי לאחר השריפה, זיהיתי מספר לקחים שהצביעו הן על יישום לקחים  
באזור חיפה והכרמל והן על כשלים  שנמצאו בתפקוד גורמים  קודמים מאירועי חירום שהתרחשו 

 שונים בשריפה הנוכחית. 

 לדוגמא:    

 : יישום לקחים קודמים  •
פינוי שכונות, בתי ספר, בית חולים, בתי אבות, קמפוסים   -:  כגון קבלת החלטות מהירה ונכונה -

מראש של מרכזי קליטה אוניברסיטאיים, מבני משרדים גדולים, מרכזי קניות ועוד והכנה 
 ראשוניים לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדת, כמו קשישים, מאושפזים ואזרחים שפונו מבתיהם.

, משם נוהל האירוע בפיקוד  הקמה מהירה של חפ"ק אחוד ומשולב כבר בשעות הראשונות -
 המשטרה ובשיתוף כלל גורמי ההצלה והסיוע 

החדש בחיפה (המנ"מ) והופעלו בו כל  החמ"ל העירוני  - פתיחת חמ"ל בנוסף לחפ"ק האחוד -
גורמי הסיוע העירוניים שטיפלו בין השאר בפינוי אוכלוסייה נזקקת ופתיחת מרכזי הפינוי וכן  

 בארגון הסעות, הפעלת מתנדבים, מענה לפניות תושבים, מתן מידע חיוני לציבור ועוד. 
ודה מניעתית ליצירת  במספר שכונות בוצעה עב   היערכות מניעתית מוקדמת הצופה פני סכנה:  -

 קווי חיץ בין החורש הטבעי לבתי המגורים. 
(חפ"ק אחוד +מנ"מ) ומתן פתרונות    שילוב נציגי חברת החשמל במוקדי השליטה על השריפה -

מידיים להפסקת הזרם במקומות שנפגעו, בצד שמירת אספקת חשמל בכל מיני אמצעים  
 ללקוחות החיוניים. 

 
 : מיםממצאי כשל ואי יישום לקחים קוד •
 מרבית לקחי העבר נגעו לשריפות בשטחים פתוחים ופחות בשריפת ענק במרחב העירוני  -
היעדר תמונת מצב משותפת בכל מרכזי השליטה והיעדר עזרי שליטה מתקדמים (מצלמות   -

 שטח, תצוגה דינמית, אמצעי הפצה ויזואליים ועוד) 
 העברה לקויה ביותר  וחסרה של מידע לציבור בשעות הקריטיות  -
עדר היערכות לפינוי צירים והגדרת צירי פינוי המוני של אוכלוסייה, הכוונת תנועה, חסימות  הי -

 בצמתי מפתח ועוד 
הסתמכות על פינוי עצמאי של האוכלוסייה (למשל: הורים שהוזמנו לפנות ברכבם הפרטי את   -

סיכון   תלמידי הגנים ובתי הספר וגרמו בעצמם לעומסים בכבישים וכך גם נקלעו לזירת האש תוך
 רב). 

 היעדר היערכות להפעלת מתנדבים וגופי חילוץ והצלה התנדבותיים  -
חוסר הבנה ואי היערכות להתמודדות עם חיזוי מטאורולוגי חיוני בזמן אמת (בעיקר תחזית רוחות   -

 בטווחים קצרים) 
 מחסור באמצעים לזיהוי מהיר של מוקדי שריפות כבר בתחילתן  -

מחה מקצועי, הובהרו כמה מסקנות חשובות שיישומן בטרם  בתחקיר האירוע בו הייתי שותף כמו
 השריפה הבאה, יביא בוודאות להפחתת הסיכונים החזויים. 

 מסקנות לדוגמא: 

זיהוי תרחישי איום במתארים שונים ובזירות נוספות באזור מועד לפורענות כמו חיפה ובמיוחד   -
הנ"ל. לבקשתי יקבעו לשם כך ישיבות  במפרץ חיפה והכנת תוכנית היערכות ספציפית למתארים  

נפרדות של גורמי ההצלה והשליטה בחירום, כדי לגבש תורת הפעלה ייחודית לכיבוי שריפות  
 וצמצום השפעת "אפקט הדומינו" במפרץ חיפה. 



רכישת אמצעים לזיהוי מוקדם של מוקדי שריפות בעת התהוותם בחורש טבעי (חיישנים טרמיים,   -
פיזור אמצעי כיבוי בשטח פתוח המופעלים מרחוק (ממטרות פיזור מים  אמצעי תצפית קבועים) ו

 בשטחים מועדים, טכנולוגיות חדשות לכיבוי ראשוני מהיר ועוד) 
התבססה התובנה כי סד"ג הכוחות שהופעל לכיבוי השריפה וטיפול בפינוי האוכלוסייה שבסיכון,   -

דומה בעתיד. במספר מתארי  לא יהיה בהכרח הסד"ג שיעמוד לרשות מרכז השליטה על אירוע  
יחוס עתידיים צפוי שלא תתאפשר הפעלתם של חלק גדול מהכוחות הקרקעיים והכח האווירי   

הישראלי והזר שהיו בשריפה הנוכחית. לפיכך יש להכין ההיערכות שונה להתמודדות עם הסיכון  
יש לצפות  להשתנות, כלומר    תסיכון" חייבהעמידות ל ערכתבכח מצומצם יותר. לפיכך גם "ה

 לפגיעה נרחבת יותר ברכוש מכפי שהיתה באירוע הנוכחי. 
לפינוי בתי ספר ומוסדות נוספים כגון: מוסדות אקדמיה וקניונים ע"י  תרגולו  הכנת מתווה ו -

אוטובוסים של קווי התחבורה הציבורית הרגילהף שברגע האמת יקבלו הסבה מידית לפינוי על  
 ). פי הנחיות ממוקד אגד או דן (מטרונית

הכשרת יחידות מתנדבים, עובדים בבתי ספר ומוסדות גדולים ופיזור נרחב של ציוד ואמצעי כיבוי   -
 בשכונות, בבתי ספר, במוסדות גדולים (הידרנטים, קווי צנרת, זרנוקים ועוד). 

ביצוע קמפיין , הסברה, הדרכה, אימון והכנה מוקדמת לאוכלוסייה, בדגש על בתי ספר, ארגונים   -
 ומוסדות גדולים וכוחות מתנדבים. 

הטמעת מערכת חדשה לפיקוד ושליטה שתספק תמונת מצב ויזואלית אחידה ועדכנית לכל   -
 הכוחות ותנוהל ע"י מרכז השליטה.  

 שנים לפחות לפי מתארי ייחוס רלוונטיים ובעלי סיכון גבוה.  5-קיום תרגיל מקיף אחת ל -

ונים המשולב של הסיכון הנ"ל, בתקווה שלא יתממש  כל המסקנות הנ"ל יתקיימו כחלק מניהול הסיכ
 חלילה.  

 


