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 שיטות  .1נספח 

 2008–1998חורשים בין השנים באודות שריפות ביערות ועל במסגרת מחקר זה נאסף מידע 

לגבי השריפות מקק"ל )ו איגודי ערים לכבאות והצלה( 24ממערך הכבאות )שכלל באותן השנים 

(, תאריך ומיקום 1ווג הגורמים לשריפות )טבלה י(. המידע כולל סהשתתפו בכיבוין אנשי קק"לש

כיבוי. מכיוון שלא הייתה אחידות של הגדרות גורמי השריפות בבסיסי ההשריפה ועלויות של 

בסיסי הנתונים השונים במטרה מהנתונים של קק"ל ושל מערך הכבאות, אוחדו חלק מהגורמים 

תחשיב  יפל כות מקק"ל ונתונים עכיבוי כללו עלויות מוערהלצמצם קטגוריות דומות. עלויות 

 (. 2נספח מערך הכבאות והקרן לכיבוי אש מהאוויר )

ידי החברה -חות הכיבוי, הכוללים את עלויות הכיבוי של מערך הכבאות, סופקו על"דו

. בקק"ל חושבה 2008לאוטומציה, על פי התעריף שנקבע בנציבות כבאות והצלה באוקטובר 

 דסטניוק ז,ידע אישי, לעובד, על בסיס העלות למעביד ) ₪ 85 -עלות שעת עבודה בשריפה ל

לשעה )עקב חוסר בנתוני  ₪ 300(. שעת כבאית קק"ל חושבה לפי ממוצע של 2008 ,קק"ל

לא נרשמו שעות ש(. במקרים 2008 ,זריצקי רידע אישי, ( )ומהמשאבות וכדזמן הפעלת מרחק, 

 הדו"ח והגעה לשריפה(. נרשם אפס, חושבה שעת עבודה אחת )רישום שעבודה או 

. עלות זו ₪ 2,500והיא  ,עלות שעת מסוק משטרה נרשמה רק עבור שלוש שריפות בכרמל

 אינה כוללת עלויות כוח אדם )משטרת ישראל לא סיפקה נתונים נוספים(.

לשעת טיסה + מע"מ )על פי שער  1,700$שעת טיסה למטוס ריסוס )כים ניר( חושבה לפי 

לשעת טיסה(. לא חושבו שעות  ₪ 7,077. סה"כ: 15%ומע"מ  10.2.08בתאריך  ₪ 3.62

)כולל מע"מ(  ₪ 10,700לפי  החושב Firetrol 103מעכב בעירה  נהכוננות ושעות שבת. טו

 (.2008, הכב"אמיר לוי, , ידע אישי)

כלל הגורמים הם מעשה ידי ששריפות שלא צוין עבורן גורם השריפה, סומנו כ"לא ידוע". היות 

 17,822שמונה אירועים בלבד מתוך  וכללנגורם טבעי )ברקים( תחת ם, חשוב לציין כי אד

שנים(. בשל מיעוטם הם אוחדו בקטגוריה  11שריפות בשטחי חורש ויער בכל תקופת המחקר )

 "אחר". 

יותר מדו"ח אחד עבור אותה שריפה, הגורם לשריפה נקבע על פי גורם השריפה  ההישבמקרה 

דווחו גורם לא ידוע וגורם ידוע לגבי אותה שריפה, נבחר ששצוין. במקרים למרב השטח כפי 

 הגורם הידוע כמייצג. 
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הגורמים לשריפות כפי שהוגדרו במחקר זה והתאמתם להגדרות בקק"ל ובכיבוי . 2נספח 

 אש

 .זופי טבלה  אינם משמעותיים, הם אוחדו על חלק מהגורמיםשהיות 

 

 

  

 הגורם לשריפה  

 במחקר זה

 הגורם לשריפה 

 קק"ל לפי

 הגורם לשריפה 

 רותי הכבאותיש לפי

חשד להצתה  הצתה )משוער(

 )פלילית/ לאומנית(

 חשד להצתה

  אשפה שריפת אשפה

 שריפה יזומה חקלאי, יערני שריפה יזומה

 התלקחות חוזרת  התלקחות חוזרת

 צבא צבא צבא

 לא ידוע לא ידוע לא ידוע

 כולל: ילדים, עישון מטיילים, מטיילים מטיילים

 ני, טבעיחשמל, מכ   אחר

 

תקלה טכנית הסקה,  צור, מתקנייתהליך י

 ברכב, קצר חשמלי
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 , לפי גורם השריפה2008–1998. מספר השריפות בין השנים 3נספח 

 מספר השריפות גורם השריפה

  226                צבא

  3,954             )משוער( הצתה

  1,289             מטיילים

  739                אחר

  107                שריפה יזומה

  714                שריפת אשפה

  165                התלקחות חוזרת

  10,628           לא ידוע
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