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על אודות ועדות המומחים
של האגודה הישראלית לאקולוגיה
ולמדעי הסביבה
שמירה על הסביבה ועל מערכות אקולוגיות מורכבות דורשת ידע מדעי נרחב ,מדויק ועדכני .עם
זאת ,קיומו של גוף ידע כזה המבוזר במוסדות האקדמיה בלבד ,אינו מספיק לשם קבלת החלטות
מדיניות מושכלות .מצד אחד ,צריך שחוקרים ,מומחים בעלי ידע ,יהיו מעוניינים ומסוגלים להעביר
אותו למקבלי ההחלטות בצורה ברורה; מהצד האחר ,מעצבי המדיניות ומקבלי ההחלטות צריכים
לקבל את כל המידע שהם זקוקים לו ,להבין ולהטמיע אותו בתוך תהליך קבלת ההחלטות .חרף רצון
שני הצדדים להיעזר האחד בשני ,נוצר לעיתים מצב ששני הקצוות הללו  -המשתמש שהוא קובע
המדיניות ,והמדען שהוא בעל הידע  -מתקשים למצוא את הדרך לקיים את מערכת זרימת המידע
הנדרשת כדי להבטיח מדיניות סביבה מבוססת מדע.
האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה (ע"ר) פועלת לטיפוח הקהילה המדעית ולשיפור
מדיניות הסביבה בישראל באמצעות קידום מעמד השיח המדעי ,הנגשתו והטמעתו בקרב מעצבי
דעת הקהל וקובעי המדיניות בישראל.
בחזונה של האגודה ידע מדעי בנושאי הסביבה בישראל משמש בסיס איתן לתהליכי קבלת החלטות
במישור הלאומי והמקומי .ידע זה צריך להיות זמין ונגיש לעובדי ציבור ,לארגוניים אזרחיים ולציבור
הרחב ולהשתלב בקידום מדיניות סביבתית מושכלת לשיפור מצב הסביבה בישראל.
כדי להתמודד עם האתגר הרב-ממדי של שמירת הסביבה ושל חיבור בין מדענים לקובעי מדיניות
ייסדה האגודה מנגנון של ועדות מומחים ,שעוסקות בסוגיות ספציפיות ,מקדמות שיתוף פעולה בין
האקדמיה ,מכוני המחקר הממשלתיים ואנשי המקצוע במשרדי הממשלה ,ופועלות באמצעותו.
לאגודה ניסיון רב-שנים של יצירת שיתוף פעולה בין המאסדר (רגולטור) ובין מדענים למתן מענה
מדעי לשאלות ניהול משאבי טבע ולעיצוב מדיניות סביבה שעל הפרק.
הסוגיות הנידונות במסמך זה עוסקות בהיערכות ובהפחתת הסיכון לשרפות וכן בשיקום נזקי שרפות
בשטחי יער וחורש עירוניים בישראל ,תוך התייחסות לעיר חיפה כאל חקר מקרה.
ועדת מומחים זו היא פרי יוזמה משותפת של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה,
האיגוד הישראלי של אדריכלי נוף ,החממה החברתית בטכניון ,המסלול לאדריכלות נוף בטכניון
ועיריית חיפה (לפי סדר אל"ף-בי"ת).
למרות ניסיון ארצי רב בטיפול בשרפות יער בשטחים פתוחים לא נערך עדיין דיון מקצועי מקיף
באשר לצורת הטיפול המיטבית ביער העירוני .מטרתה של הוועדה הייתה לכנס תחת קורת גג אחת
את המומחים ואנשי המקצוע בתחומי שיקום נזקי שרפות ,הפחתת הסיכון לשרפות ,אקולוגיה ,תכנון
עירוני ואדריכלות נוף ,לצד גורמי ממשלה ושלטון מקומי רלוונטיים ,כדי לדון בצמצום הרגישות
לשרפות ובשיקום נזקיהן במרחב עירוני שיש בו יערות וחורשים צפופים ,לאתר את פערי הידע
ולבחון יחד דרכים להתמודדות עימם.
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סיכום בכותרות
•יש להגדיר תחומי אחריות :שטחי היער והחורש

•בישראל קיימים יישובים רבים ששטחי חורש
טבעי ושטחים מיוערים שזורים בהם במרחב הבנוי.

העירוניים הם באחריות הרשות המקומית ,אך

שטחים עירוניים אלה הם בעלי ערך נופי ,תרבותי

קיימים גופים נוספים הפועלים ונוכחים בשטחים

ואף בריאותי ,ובעלי חשיבות אקלימית וסביבתית.

אלה .על הרשות להגדיר באופן ברור חלוקת אחריות

•באופן גורף ניתן לומר כי הגורם העיקרי לשרפות

לתכנון ,לתקצוב ולביצוע של פעולות שונות בשטחים
אלה בין הגורמים השונים.

בישראל הוא האדם ,אם בעקיפין ואם בצורה ישירה.
•המעבר מחקלאות מסורתית למתועשת לצד נטיעת

•יש לקבוע בתקנות הבנייה הנחיות לשימוש בחומרים

מינים דליקים ועלייה בפעילות האדם ובצפיפות

בערה ובאמצעים הנדסיים
עמידים לאש ומעכבי ֵ

האוכלוסין ,הובילו לעלייה בכיסוי הצומח המעוצה

וטכנולוגיים להפחתת סיכונים לשרפות ,בתכנון

ובצפיפותו ,ותרמו לעלייה במספר השרפות ובהיקפן.

בתים וחצרות המגרשים בבנייה קיימת וחדשה.
•יש לדרוש תכנון מערך הגנה "באזור המגע" כתנאי

•שינוי האקלים העולמי צפוי להגדיל עוד יותר את

לאישור תוכניות מתאר מפורטות ,הכולל את כלל

סכנת השרפות בעתיד הקרוב.

התשתיות הנדרשות.

•שרפות בשטחי חורש עירוניים מציבות אתגרים
חדשים בניהול שטחים טבעיים ופתוחים במרחב

•יש לפתח אסטרטגיה רב-שנתית לתחזוקה

העירוני :יש לאזן בין שמירה על השטחים הללו

המפחיתה סיכון לשרפות ,ומשלבת בין ממשקים של

לבין צמצום סכנת השרפות ונזקיהן לתושבי העיר.

גיזום מכני ורעייה מבוקרת ,תוך התייחסות למקורות
מימון ולמועדי ביצוע הפעולות.

•מידת ההתייחסות והטיפול באתגרים אלה תקבע
את חוסנה העתידי של מדינת ישראל בהתמודדות

•יש להתקין אמצעי ניטור ,בקרה ,דיווח ואכיפה כדי

עם שרפות במרחב העירוני ,את היכולת להפחית

למזער פעולות בלתי חוקיות והיווצרות מפגעים
בשטחי היער והחורש העירוניים.

את הסיכון להיווצרותן ואת תדירותן בעתיד ,ואת

•יש להקים מערך הסברה מקצועי שינגיש לתושבי

יכולת שיקום המערכות העירוניות והטבעיות לאחר

העיר את הידע המקצועי הקיים בנושא הקטנת

אירועים אלה.

הרגישות לשרפות ,וזאת כעוגן משמעותי ראשון

הוועדה ממליצה על הפעולות הבאות:

ליצירת חוסן עירוני בתחום זה.

•יש ליצור מערך היערכות להפחתת הסיכון

•יש לשלב תוכניות חינוכיות במוסדות העירוניים,

לשרפות ,שיאפשר לבצע פעולות יזומות ושיטתיות

במרכזים הקהילתיים ובתנועות הנוער כדי להנחיל

במגוון תחומים כדי לצמצם את הגורמים הפיזיים

את עקרונות היסוד של מדיניות התוכנית לקהלי יעד

להתלקחות שרפות במרחב העירוני ,וכן בנייה או

מגוונים בעיר.

שיפור של מערך ההגנה האנושי והפיזי ביישוב.

•יש לעודד קהילות והתארגנויות חברתיות מקומיות,

•יש ליצור כללים מנחים ועקרונות פעולה מקצועיים

שמחזקות את הקשר בין התושבים ויוצרות אחריות

גמישים לטיפול ב"אזור המגע" ,המאפשרים התאמה

וערבות הדדית במצב שגרה ובמצב חירום ,ולטפח

פרטנית למגוון סוגי "אזורי המגע" הקיימים בתחום

את הקשר בין הקהילות לנציגי הרשות המקומית.

העירוני ,תוך התייחסות למאפייני השטח ,לתנאי
הביצוע ולעלויות תפעול ותחזוקה.
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תקציר מנהלים

במדינת ישראל ,מתרחשות מדי שנה כ 1,000-שרפות

השרפה בחיפה פגעה בשטחים פתוחים שהם חלק

בממוצע ,מרביתן הרחק מאזורים עירוניים צפופים.

מהנוף העירוני של חיפה .שטחים אלה תורמים

הגורם העיקרי לשרפות בישראל הוא האדם ,אם בעקיפין

שירותים אקולוגיים וחברתיים משמעותיים לתושבי

ואם בצורה ישירה .שינויים בכיסוי הצומח ,נטישה של

העיר ,ומצויים תחת לחצים ושינויים רבים .מאמצי

שדות חקלאיים ונטישת החקלאות המסורתית ,לצד

השיקום לאחר שרפה והפסיפס הנופי הנוצר ,של

העלייה בפעילות האדם ובצפיפות האוכלוסין הובילו

שטחים שרופים ולא-שרופים ,משנים את השימוש

לעלייה משמעותית במספר השרפות ובהיקפן .שינוי

בקרקע על ידי הציבור ,דבר שעלול להוביל לקונפליקט

האקלים העולמי שצפוי להוביל ,בין השאר ,לעלייה

עירוני או להזדמנות עירונית להתאים את שימושי

בתדירותן של תופעות אקלים קיצוניות כגון בצורות

הקרקע המיטביים לאוכלוסייה המקומית .השפעותיה

וגלי חום ,ולשינויים בפריסת המשקעים והתקצרות

והשלכותיה של השרפה מורכבות ,ועשויות להיות

החורף ,עלול להחמיר עוד יותר את סכנת השרפות

ארוכות טווח ,ולכן נדרש תכנון מושכל המאפשר

בעתיד .בכרמל התרחשו ב 40-השנים האחרונות מספר

התייחסות לכל תא שטח בנפרד.

שרפות גדולות ( .)2016 ,2010 ,1989השרפה האחרונה,
בנובמבר  ,2016הייתה ייחודית ,היות שפרצה בשטחי

אירועי השרפות בשטחי החורש העירוניים מעלים

חורש בתחום המוניציפלי של העיר חיפה ,פגעה בשטח

סוגיות חדשות בכל הנוגע לניהול שטחים טבעיים

של כ 1,200-דונם בקו התפר בין העיר והשטח הפתוח,

ושטחים פתוחים בכלל ,במרחב העירוני .מסמך זה דן

וגרמה לפינוי של כ 60,000-תושבים ולנזק רב לרכוש.

בסוגיות הללו במטרה ליצור את האיזון הרצוי בין הצורך

שרפה מסוג זה לא אירעה עד כה בישראל ,והחשש

לשמור על שטחי חורש ויער עירוניים ועל התועלת

הוא שעם העלייה בצפיפות האוכלוסייה ועקב שינוי

שהם מעניקים לאדם ,לבין הצורך בהפחתת סיכונים

האקלים העולמי ,אירועים מסוג זה עלולים לחזור על

להתרחשות שרפות עתידיות.

עצמם בתדירות גבוהה יותר בעתיד.
פתרון לצמצום הרגישות לשרפות יער שנפוץ בשימוש
חיפה היא אחת מהערים העשירות בתשתיות טבע

בשטחים פתוחים הוא הקמת אזור חיץ (.)fuel break

בישראל  -בתחום העיר קיים מגוון רחב של בתי גידול

פתרון זה שנוי במחלוקת בישראל ,ובייחוד בשטחי

בעלי מגוון ייחודי ברמה לאומית של מערכות צומח

השקה עירוניים ( Wildland - Urban Interface -

וחי ,הכוללות מספר משמעותי של מינים נדירים או

 ,)WUIהיות שהשטחים הטבעיים של ישראל קטנים,

בסכנת הכחדה .שטחי הטבע העירוני בחיפה משמשים

מקוטעים ומשובצים בפסיפס העירוני-כפרי .באותו

לעיתים גם "חצר אחורית"  -שפוכת בניין ופסולת הן חלק

זמן ,יש להפנים שאכן נדרש טיפול בצומח ,וכי תחזוקה

מהקרקע בקו ההשקה של הבתים והשטח הפתוח ,דבר

שוטפת ארוכת טווח היא הכרחית ,שכן הצומח הוא פתיל

שיש לתת לו מענה בפן האקולוגי ובפן הבטיחותי ,בדגש

ההצתה והדלק של השרפה ,והגורם הטבעי היחיד שיש

על נושא הקטנת הרגישות לשרפות.

לאדם שליטה ישירה עליו.
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צילוםfotolia :

מדינת ישראל טרם גיבשה תוכנית לאומית להגנה

בדצמבר  2014פורסמה טיוטת תקנות של הרשות

משרפות .בחוף המערבי של ארה"ב מוקצים כ50%-

הארצית לכבאות והצלה (כב"ה) העוסקת ב"הגנה על

ממשאבי הפחתת הדלק לשרפות  -לשטחי השקה

יישובים מפני שרפות יער" .הטיוטה כוללת הנחיות

עירוניים ,לקהילות בסיכון אש גבוה ולפיתוח תוכניות

מפורטות למימוש אמצעי מזעור סיכונים והתרעה

קהילתיות להגנה מפני שרפות .גישות מרכזיות לטיפול

מפני שרפות במרחב העירוני .התקנות עוסקות ביצירת

בצומח סביב מבנים בשטחי השקה כוללות :א .מערך

מעטפת הכוללת שלוש רצועות סביב היישוב ,אך הן

תלת-טבעתי של אזורי חיץ סביב מבנים  -גישה

נוגעות לאזורי הממשק בין השטחים הפתוחים מחוץ

המתאימה יותר למרחבים משמעותיים ומיושמת

לעיר לבין השטח הבנוי בלבד .התקנות מתאימות בעיקר

במדינות מערב ארה"ב ,קנדה ואוסטרליה .ב .טיפול

לשרפות בשטחים פתוחים ולשרפות בגבול העיר ,ולכן

מודולרי בצומח בטווח מוגדר על פי חוק  -גישה

יש להרחיב את ההמלצות והפעילויות לאירועי שרפה

המתאימה יותר למדינות באגן הים התיכון ,ומאפייניה

בתוך העיר ,כפי שאירע בחיפה ובזכרון יעקב .עלות

מתאימים יותר למדינת ישראל.

הקמת אזורי חיץ בהתאם לתקנות ותחזוקתם גבוהה
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מאוד ,ומוטלת כיום על הרשות המקומית בלבד .חסרות

לעיר חיפה מבנה ייחודי של שלוחות וואדיות ,היוצר

הגדרות של הגוף האוכף ,של התאמה ואסדרה בין-גופית

ממשק עיר-יער נרחב ומגוון מאוד ,שמצריך פתרונות

במקרים מורכבים מבחינת העלויות ,ושל ייעוד השטח

גמישים ויצירתיים לטיפול באזור המגע ובשטחי היער

ושימושי קרקע.

והחורש העירוניים .פתרונות אלה יאפשרו לשמור
על הטבע הייחודי הקיים בעיר ,שהוא אחד מסמליה

בתכנון מערך הגנה יש להביא בחשבון כי מעבר להיבטים

הבולטים ,להקטין את הרגישות של המרחב הפתוח

האקולוגיים והממשקיים ,ישנם היבטים כלכליים

לאירועי שרפות וליצור מערך הגנה והיערכות.

וחברתיים שהם חלק בלתי נפרד מתהליך הטיפול
בשטח ברמה העירונית .שילוב הקהילה בתהליכי שיקום

במסגרת ועדת המומחים נערכו דיונים בשולחנות עגולים

והקטנת הרגישות לשרפות יכול לייעל משמעותית הצלת

בהשתתפות חוקרים מהאקדמיה ,מומחים ואנשי מקצוע

חיי אדם ורכוש ,יוצר שותפויות עם בעלי עניין ,רותם את

מתחומים שונים ,תושבים ופעילים ,נציגי כב"ה וקובעי

הציבור ,ומסייע להטמיע אסטרטגיות להגנה מאש כחלק

מדיניות ממשרדי הממשלה השונים ומהעירייה .הדיון

מהמערך הלאומי .ביולי  2016הוציא ה NFPA-האמריקאי

התבצע בשש קבוצות מגוונות שעסקו בשלושה נושאים

מסמך העוסק בצמצום קהילתי של נזקי שרפות ,והדגשים

חופפים:

העיקריים בו הם בנושאי חינוך ,אכיפה ,תגובה בחירום,

1.1שיקום השטחים שנשרפו.

פתרונות הנדסיים וטכנולוגיים ויצירת תמריצים כלכליים.

2.2תכנון וניהול של השטחים הירוקים הקיימים.
3.3תכנון וניהול של מרחב המפגש בין הבנוי לפתוח.

אירועי השרפות הגדולים של השנים האחרונות ,ובפרט
ועדת מומחים זו התמקדה בשני שלבים מרכזיים

השרפה שהתרחשה בעיר חיפה בנובמבר  2016ואירעה
בתנאי מזג אוויר קיצוניים באזור עירוני צפוף ,מעלים

בתהליך החירום :שלב ההיערכות למצב חירום ,כולל

שאלות לגבי אופן ההיערכות והתמודדות יעילה ברמה

פעולות להפחתת הסיכון לשרפות ,ושלב שיקום

הארצית וברמה המוניציפלית במצבי חירום מסוג שרפה

השטחים הפתוחים .בתחום ההתמודדות עם שרפות,

רחבת היקף או גל שרפות.

קביעת מדיניות להפחתת הסיכון לשרפות היא
תהליך היערכות שמתחיל ממצב שגרה ,ונועד לפיתוח

ועדת המומחים קמה בשל הצורך לעסוק בנושא השיקום

אסטרטגיה ולביצוע פעולות להפחתת סיכונים במגוון

שלאחר השרפה ,ובהפחתת הסיכון לשרפות במרחב

תחומים .המטרה היא להקטין ככל הניתן את הנזקים

עירוני ,המכיל יערות וחורשים צפופים .למרות הניסיון

מהתרחשותו של אירוע שרפה ולאפשר תפקוד יעיל
ומיטבי של כלל הכוחות אם מתרחש מצב חירום.

הארצי בטיפול בשרפות יער בשטחים פתוחים לא נערך
עדיין דיון מקצועי מקיף באשר לצורת הטיפול המיטבית
ביער העירוני .בוועדת מומחים זו שימשה העיר חיפה

שלב השיקום ייחודי לכל אירוע שרפה ,ומתייחס

חקר מקרה לשיקום נזקי שרפה ולהפחתת הסיכון

למאפייניו הספציפיים .עם זאת ,ניתן לתכנן ולהתכונן

לשרפות בשטחי יער וחורש עירוניים .הבחירה בעיר

מראש לתהליך שיקום ,ליצור "ארגז כלים" ומערך כללים

חיפה נבעה מכמה שיקולים :ראשית ,מאחר שאירועי

ונהלים שניתן בעת הצורך להתנהל על פיהם ,לקדם

השרפה בנובמבר  2016נתנו דוגמה חיה ועכשווית לתהליך

בצורה מושכלת ומהירה את תהליך השיקום המיידי ,וכן

התמודדות עם שרפה ולתהליכי שיקום לאחר שרפה,

לתכנן את דרכי הפעולה לביצוע תהליך שיקום ארוך טווח.

שמאפשרים ניתוח ,התעמקות והסקת מסקנות .שנית,
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משלו ,ושיקום אקולוגי הוא תהליך מורכב וארוך שנים.

המודלים לגיבוש מדיניות להיערכות ,להפחתת
הסיכונים ולשיקום לאחר שרפות יער ,שמפורטים

פעולות השיקום צריכות להתבצע בצורה מחושבת ותוך

במסמך ,נבנו ונערכו בהתבסס על תוצרי ועדת המומחים,

התייחסות לשני הגורמים המושפעים בצורה ישירה

וכן על מודל תכנון מתחום תכנון ערים ואזורים ומודלים

ומשמעותית מפעולות אלה ,קרי בני האדם והטבע .נוסף

נוספים מהעולם .העקרונות ,האסטרטגיה וכלי המדיניות

על כך ,יש צורך משמעותי ודחוף לגבש אסטרטגיה

המפורטים במודלים נאספו ועובדו מתוך הרצאות

כוללת ומקיפה להפחתת הסיכון לשרפות ביישובים

המומחים והדיונים בשולחנות העגולים בוועדה,

שיש בהם יער עירוני ,ולכך מתייחס המודל להיערכות

וכן מתוך חומר מקצועי נוסף בתחום .שני המודלים

להפחתת הסיכונים לשרפות ,שמטרתו ליצור מדיניות

מתבססים על המונח אזור מגע  -שטח ההשקה בין

תכנון ופעולה להפחתת הסיכונים לשרפות בכל תחום

המרחב הבנוי לשטח הטבעי הפתוח בתוך היישוב

הרשות ,שתכלול מתווה פעולה לטווח ארוך ואסטרטגיה

ובשוליו .ברמה האזורית מצויים מרבית אזורי המגע

במגוון התחומים הקשורים לנושא.

הטבעית והעירונית .המונח "אזור מגע" מתבסס

מודל להיערכות ולהפחתת סיכונים לשרפות יתווה

על המושג "מרחב ההשקה" שנטבע בתוכנית-האב

מדיניות פעולה מפורטת במגוון תחומים ,ובהם :חינוך

לוואדיות ,וכן על המושג ,Wildland-Urban Interface

והסברה ,אסדרה ואכיפה ,פתרונות הנדסיים וטכנולוגיים

והוא נטבע כחלק ממסקנות ועדת המומחים.

ויצירת תמריצים כלכליים .מדיניות הפעולה בכל תחום

בתוך השטח העירוני ,הפרוורי והכפרי ,ופחות בליבה

תתגבש תוך שיתוף מומחים בתחום ,אזרחים ובעלי
מודל התכנון לשיקום שטחים לאחר שרפה מאפשר

עניין ,ותתייחס לתהליכים הדרושים כדי להוציא

ליצור מנגנון פעולה מיידי וישיר המתייחס להתמודדות

לפועל את הנחיות המדיניות המפורטות שיתגבשו

היישובים והערים שנפגעו מאירועי גל השרפות

בכל אחד מהתחומים .במסגרת התוכנית יש להכין

בנובמבר  .2016לאחר אירוע שרפה יש צורך אנושי חזק

מערכי הנחיות ומיזמים ברמות פירוט שונות בכל אחד

לחזור לשגרה .עם זאת ,חשוב להבין כי לטבע יש קצב

מהתחומים שהתוכנית תקבע ,ולהגדיר שלבים וסדרי

צילום :ד"ר שי לוי
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לבחון את ההשפעות האקולוגיות של ממשקי הטיפול

עדיפות לביצוע ההנחיות והמיזמים .על הרשות להגדיר
באופן ברור חלוקת אחריות לפעולות שונות בשטחי

והתחזוקה באזורי המגע .יש לבצע בדיקות תקופתיות

הטבע העירוניים בין הגורמים המתאימים .במסגרת

ותחזוקה שוטפת של תשתיות הכיבוי וההתראה.

לטיפול ולתחזוקה באופן שוטף ,וכן גורם אחראי לתגובה

כיום קיימות אפשרויות טכנולוגיות רבות לחיזוי אירועי

ולטיפול במצבי חירום .ניתן לתקן תקנות לתכנון מערך

שרפות באמצעות ניטור תנאי מזג האוויר בזמן אמת.

ההגנה בשלבי עריכת תוכניות מתאר מפורטות ולהגדיר

ניטור מסוג זה מספק תמונת מצב עדכנית ,ומאפשר

את תכנון שטחי ההשקה כתנאי לאישור תוכניות

ביצוע פעולות להיערכות מוקדמת ולהגנה פעילה כנגד

התוכנית חשוב להגדיר לכל תא שטח גורמים שאחראים

מפורטות ,הכולל את כל התשתיות הנדרשות .התחזוקה

שרפות ,כגון :הכרזה על דרגת כוננות ,הרטבת אזורים

של אזור המגע ושל כלל שטחי היער והחורש העירוניים

ברמת סיכון גבוהה ,תגבור כוחות וגיוס צוותי מתנדבים

חייבת להיות מתוכננת ,מתוקצבת ,ומבוצעת לאורך זמן.

מקרב התושבים ,התראה לתושבים באמצעי התקשורת,

אם התחזוקה איננה מוסדרת וקבועה ,כבר לאחר שנים

הצבת אמצעי תצפית ,העלאת רחפנים לאוויר ועוד.

בודדות אזור המגע יחדל לתפקד כ"אזור חיץ" להפחתת

לנוכח אירועי קיץ  2018ברחבי הנגב המערבי ,קיץ

סיכונים להתפשטות שרפה.

שהוצתו בו אלפי דונמים של יערות קק"ל ,חורש טבעי,
שמורות טבע ושדות חקלאיים ,ולנוכח איתורם של בלוני

אסטרטגיה רב-שנתית לתחזוקה המפחיתה סיכונים

תבערה לאחרונה אף באזור ירושלים ובשטחן של ערים

לשרפות ,משלבת בין ממשקים של גיזום מכני ורעייה

נוספות ,יש לשים דגש מיוחד על חיזוי ועל התרעה

מבוקרת .אופן שילוב הממשקים ייקבע לפי פרמטרים

מוקדמת כאשר מתפתחים תנאי מזג אוויר קיצוניים

שונים שמתייחסים לאופי השטח ,למאפייני הצומח בו,

המעלים את הרגישות לשרפות ,ובייחוד לאחר סתיו

ולשימושים הקיימים והמתוכננים בו .כדי לוודא שלא

שחון ,כשהצמחייה יבשה מאוד .שימוש באמצעי ניטור

נוצר רצף אופקי או אנכי של צומח שייצור סכנה ,יש

ותצפית ,הכרזה על כוננות וגיוס הכוחות המתאימים,

לבצע מעקב וניטור .חשוב להתאים את סוג הניטור ואת

יכולים לצמצם את היקף השרפה הגדולה הבאה ואף

רמת הפירוט שלו לתנאי השטח ולמידת הרגישות של

למנוע ממנה להתפתח לכזאת ,בין אם מקורה ברשלנות

השטח .המידע שייאסף במעקב יכול לסייע בקבלת

פושעת או בהצתה מכוונת.

החלטות שנתיות שוטפות בנושא התחזוקה ,ויאפשר

המלצות הוועדה
ומקומי ,שיופנה גם להיערכות הקהילה.

•יש להרחיב את בסיס הידע הקיים בישראל על
אודות התמודדות עם שרפות חורש ויער עירוניים,

•יש צורך אמיתי בגוף לאומי שיהיה אחראי על ניהול

בהתבסס על הידע הקיים בעולם ועל התאמתו

מערך ההיערכות לשרפות בישראל ,הפעולה בשעת
חירום והשיקום לאחר אירוע שרפה .גוף כזה יאפשר

לתנאים הפיזיים והאסדרתיים בישראל.
•ריבוי בעלי העניין בשטחי היער העירוני יוצר

לבצע פעולות יזומות ושיטתיות לצמצום הגורמים

מצב של חוסר ודאות בנושאי תחזוקה ,מימון,

הפיזיים להתלקחות שרפות במרחב העירוני ולבנייה

אכיפה ,ממשק וניהול .יש להקצות תקציב ייעודי

או לשיפור מערך ההגנה האנושי והפיזי ביישוב.
•עד שיוקם גוף לאומי ,על המדינה לסייע לרשויות

מתוך תקציב המדינה לנושא ההיערכות להפחתת
הסיכונים לשרפות ולשיקום לאחריהן .על התקציב

המקומיות בהיערכות להפחתת הסיכון לשרפות

לכלול מימון לפעולות בקנה מידה ארצי ,מחוזי

באמצעות סיוע תקציבי ומקצועי בהתאם לדרוש,
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ולפקח על ביצוע צעדי ההיערכות על פי היעדים

ממערך העבודה השוטפת של אגף שפ"ע וגורמי

שייקבעו .על הרשות המקומית ליזום ולהוביל את

התחזוקה העירוניים.

התהליכים ליצירת מדיניות רחבה ומקיפה להפחתת

•יש להגביר את האכיפה על אי-ביצוע תוכניות

הסיכון לשרפות ,תוך שיתוף התושבים וגיוס

להפחתת הסיכון לשרפות בנכסים ציבוריים

כלל בעלי העניין ,כדי לקדם את גיבוש התוכנית

ופרטיים ,וכן כנגד פעולות הפוגעות בהגנה

והוצאתה אל הפועל.

משרפות ,כמו השלכת פסולת גזם ובנייה בשטחי
טבע ויער עירוניים.

•הוועדה ממליצה למפקח על הביטוח לאפשר ביטוח

•יש לקבוע בתקנות הבנייה הנחיות לשימוש בחומרים

דיפרנציאלי כנגד שרפות על פי גורמי סיכון ,כפי

עמידים לאש ,במעכבי בערה ובאמצעים הנדסיים

שנהוג בקליפורניה.

וטכנולוגיים להפחתת סיכונים לשרפות בעת תכנון

•יש לבנות מערך הסברה מקצועי שינגיש לתושבי

בתים וחצרות מגרשים בבנייה קיימת וחדשה.

העיר את הידע המקצועי הקיים בתחום הקטנת

•יש לדרוש תכנון מערך הגנה "באזור המגע" ,הכולל

הרגישות לשרפות ,כעוגן משמעותי ראשון ליצירת

את כלל התשתיות הנדרשות כתנאי לאישור תוכניות

חוסן עירוני בתחום זה.

מתאר מפורטות.

•יש לשלב תוכניות חינוכיות במוסדות העירוניים,
במרכזים הקהילתיים ובתנועות הנוער כדי ליצור

•הוועדה ממליצה לעודד קהילות והתארגנויות

מודעות ,להטמיע עקרונות של שמירה על הטבע

חברתיות מקומיות כדי לחזק את תחושת השייכות

וצמצום הרגישות לשרפות ולהנחיל אותם לקהלי

והערבות ההדדית ,ולגייס מקהילות אלה אזרחים
מתנדבים שיקבלו הכשרה ,ידע וליווי מקצועי ,ויתפקדו

יעד מגוונים בעיר.

בשגרה ככוח מסייע למאמץ התחזוקה והאכיפה,

•הוועדה ממליצה על יצירת כללים מנחים ועקרונות

ובחירום ככיתת כוננות שתסייע לכוחות הכיבוי.

פעולה מקצועיים גמישים לטיפול ב"אזור המגע",
המאפשרים התאמה פרטנית למגוון סוגי "אזורי המגע"

•הוועדה ממליצה לנסח נהלים לטיפול ולתחזוקה

הקיימים בתחום העירוני ,תוך התייחסות למאפייני

שמטרתם הפחתת הסיכון לשרפות ביישוב במרחב

השטח ,לתנאי הביצוע ,לעלויות תפעול ותחזוקה

הפרטי והעסקי.

וליצירת מגוון שימושים מועילים לתושבי העיר.
•על הרשות להגדיר באופן ברור את חלוקת האחריות

הידע המדעי והמקצועי שמסמך זה סוקר ,והעקרונות

לתכנון ,לתקצוב ולביצוע של פעולות שונות בשטחי

והרעיונות שהוא מציג ,ביחד עם התוויית התהליכים

היער והחורש העירוניים שנמצאים באחריותה,

ליצירת אסטרטגיית פעולה מפורטת ורב-מערכתית
מאפשרים לקדם את הפעולות הנדרשות ברמה המקומית

בעוד גופים נוספים נוכחים ופועלים בהם.

והארצית ,כדי שלא נמצא את עצמנו עוסקים ב"כיבוי

•יש לפתח אסטרטגיה רב-שנתית לתחזוקת אזורי
המגע ושטחי הטבע העירוניים ולהפחתת הסיכון

שרפות" ,אלא בהגנה ,בשימור וביצירה של סביבת מחיה

לשרפות בהם ,המשלבת בין ממשקים של גיזום מכני

בטוחה וירוקה במרחב העירוני.

ורעייה מבוקרת ,ולהתייחס לפעולות אלה כחלק
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חלק א׳
רקע תיאורטי וסקירת ספרות

איקונים להתמצאות בתוכני הפרק על פי נושאים:

קהילה

תפעול

תכנון
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אקולוגיה

{}1

מבוא כללי

שנשבו ללא הפסקה במשך מספר ימים ,גרמו להעצמת

המערכת האקולוגית הים תיכונית מועדת לשרפות
יער וחורש .שינויים בכיסוי צומח ,נטישה של שדות

התנאים שהובילו לשרפות ,וסייעו בהתפשטות האש.

חקלאיים וזניחת החקלאות המסורתית (בדגש על

השרפה בחיפה ( )24/11/2016פגעה בשטח של כ1,200-

רעייה וכריתה) ,לצד העלייה בפעילות האדם ובצפיפות

דונם בקו התפר בין העיר והשטח הפתוח .4השרפה

האוכלוסין הובילו לעלייה משמעותית במספר השרפות

הייתה קיצונית וייחודית בשל מיקומה הגאוגרפי

ובהיקפן .1שינוי האקלים העולמי שצפוי להוביל ,בין

והאופי העירוני שלה .השרפה החלה בתוך העיר

השאר ,לעלייה בתדירותן של תופעות אקלים קיצוניות,

במורדות הצפון-מזרחיים ,והתפשטה כלפי הוואדיות

כגון בצורות וגלי חום ,ולשינויים בפריסת המשקעים

המערביים שמחוץ לעיר .בדרכה היא פגעה בבתי

והתקצרות החורף ,עלול להחמיר עוד יותר את סכנת

התושבים ובחורשות נטועות (איור  .)1השרפה דילגה

השרפות בעתיד הקרוב .2מדי שנה מתרחשות בישראל

ממקום למקום ,בסיוע של משבי רוח חזקים.

לאזורים מיושבים (הקריטריון שנמדד הוא מרחק של

שרפה מסוג זה לא אירעה עד כה בישראל ,והחשש

עד  50מ' מדרך .)3בכרמל התרחשו בשלושים השנים

הוא שעם העלייה בצפיפות האוכלוסייה ושינוי

האחרונות מספר שרפות גדולות (.)2016 ,2010 ,1989

האקלים הצפוי ,אירועים מסוג זה עלולים להתרחש

בממוצע כ 1,000-שרפות ,ומרביתן מתרחשות בקרבה

השרפה האחרונה בנובמבר  2016הייתה ייחודית מכיוון

בתדירות גבוהה יותר בעתיד .2,4אירועי השרפות בשטחי

שפרצה בשטחי חורש בתחום המוניציפלי של העיר

החורש העירוניים מעלים שאלות חדשות באשר לניהול

חיפה ,וגרמה לפינוי של תושבים רבים ולנזק רב לרכוש.

הטבע במרחב העירוני .שאלות אלה מחייבות חשיבה
מעמיקה ,כדי שנוכל לגשר בין הרצון לשיקום הסביבה
הטבעית בעיר והתועלת שהיא מעניקה לתושבים ,לבין

השרפות שאירעו ברחבי הארץ בסוף נובמבר 2016
התרחשו בתקופה של תנאי מזג אוויר קיצוניים ,קשים

הצורך בהקטנת הרגישות לשרפות ובהפחתת הסכנה

מאלה שהיו במהלך ימי השרפה בכרמל בשנת .2010

לתושבי העיר.

שילוב של לחות נמוכה מאוד עם רוחות מזרחיות עזות

1 .1טסלר נ' ואח' .2010 .שרפות יער וחורש בכרמל ובהרי ירושלים  -תיעוד וניתוח דגמים עיתיים .אופקים בגיאוגרפיה .165-157 :76
IPCC. 2013. Summary for Policymakers. In: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth2 .2
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker T.F. et al. (Eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge,
United Kingdom and New York, NY, USA.

3 .3בורגר ח' ואח' .2012 .מדריך לטיפול נופי באתרים המועדים לשרפות יער וחורש ,משרד החקלאות.
4 .4טסלר נ' ובורגר ח' .2017 .השרפה בחיפה  -סיכום כללי .מסמך רקע על השרפה בחיפה .חנוך בורגר אגרונומים בע"מ.
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איור  :1למעלה  -מפת האזורים שנשרפו בחיפה (אורתופוטו :אגף מחשוב ומערכות מידע עיריית חיפה ,מיפוי ושכבות ממ"ג [:[GIS
חנוך בורגר אגרונומים בע"מ); למטה  -מימין  -עצים שרופים במסדרון שבין הבניינים בחיפה ,משמאל  -חורשת נחל רמז שנשרפה
(צילום :ד"ר נעמה טסלר).

אזורים
שנשרפו
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{}2

טבע עירוני בחיפה

אתר טבע עירוני הוא לרוב חלק מרצף עירוני ,ולכן
חשוף להשפעות חיצוניות ,שללא ניהול מתאים יובילו

טבע עירוני בחיפה בקצרה

להתמעטות המינים הייחודיים למקום לטובת מינים
סתגלנים ופולשים .בשל העובדה כי אתרים אלה נמצאים

•אתר טבע עירוני  -מרחב גיאוגרפי עירוני בעל

באזור עירוני ובצמוד לאוכלוסייה ,חשיבותם החברתית

חשיבות אקולוגית וחברתית.

עולה לעיתים על חשיבותם האקולוגית .6לפיכך חשוב

•אתרי הטבע העירוניים משמשים למיתון

לשלב במערכת אתרי הטבע העירוניים גם אתרים שלא

מפגעים סביבתיים ,תורמים לאיכות החיים

בהכרח מקיימים מגוון מינים גדול או ייחודי ,אולם הם

ולבריאות התושביםְ ,מ ַמ ְצ בים את דמותה

בעלי נגישות ציבורית גבוהה או ממוקמים באזור הסובל

של העיר ,ומשמשים לפעילויות חינוך ופנאי

ממחסור חמור בשטחי טבע פתוחים .ניתן לסווג את

לתושבי העיר.

אתרי הטבע העירוני בהתאם לאיכות ערכי הטבע בהם

•חיפה היא אחת מהערים העשירות בתשתיות

ובהתאם לאינטנסיביות השימוש בהם (למשל ,פארקים

טבע בישראל  -בתחום העיר קיים מגוון

וגינות פרטיות ,המשמשים לרוב לפעילות אינטנסיבית,

רחב של בתי גידול בעלי מגוון ייחודי ברמה

לעומת בתי גידול טבעיים המשמשים את הציבור

לאומית של מערכות צומח וחי ,הכוללות מספר

לפעילות אקסטנסיבית ,דוגמת הליכה וצפייה בטבע).5

משמעותי של מינים נדירים או בסכנת הכחדה.
•שטחי הטבע העירוני בחיפה משמשים

לרוב ,תושבי העיר משתמשים בשטחים הללו לפעילויות

לעיתים גם "חצר אחורית"  -שפוכת בניין

נופש ופנאי ,גם אם הם אינם מנוהלים בידי הרשות

ופסולת הן חלק מהקרקע בקו ההשקה של

המקומית .כמו כן ,המערכות האקולוגיות שבהם

הבתים והשטח הפתוח ,דבר שיש לתת לו

מושפעות מהנעשה בעיר (קווי תשתיות ,זיהומי אור

מענה בפן האקולוגי ובפן הבטיחותי ,בדגש

ורעש ,חדירת מינים פולשים וכדומה) ,ולפיכך חשוב

על נושא הקטנת הרגישות לשרפות.

שמקבלי ההחלטות בעיר יהיו מודעים להשפעות
ההחלטות העירוניות על איכותם ותפקודם של המרחבים
הללו ,גם בהיבט האקולוגי וגם בהיבט החברתי .עד
לפני מספר שנים הסביבה העירונית לא נתפסה כחלק

"אתר טבע עירוני" הוא מרחב גיאוגרפי עירוני המאפשר

משמעותי מהשמירה על הסביבה והמגוון הביולוגי .לצד

קיום ארוך טווח של מערכת אקולוגית מקומית .5הגישה

ההתפתחות העירונית המואצת החלו רשויות מקומיות

הרווחת בעולם היא שאתר טבע הממוקם גיאוגרפית

בכל רחבי העולם לבחון וליישם דרכים לצמצום הפגיעה

בתחום שיפוט של רשות במטרופולין ,נחשב עירוני,

הישירה והעקיפה במגוון הביולוגי בסביבה העירונית,

גם כאשר הוא צמוד לשטחים פתוחים מחוץ לעיר.

תוך הכרה בתועלת הרבה שהטבע מספק לתושבים.

5 .5אגף שטחים פתוחים ,מגוון ביולוגי ומורשת המשרד להגנת הסביבה .2016 .מסמך מדיניות ארצית לטבע עירוני.
6 .6שוורץ א' .2016 .שמירת טבע בעיר  -לשם מה? הערך בשמירה על המגוון הביולוגי העירוני בשיח המדעי .אקולוגיה וסביבה.226-220 :)3(7 ,
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מחקרים רבים הראו כי לשימור הטבע בעיר ישנה תרומה

הגדולים המצויים בתחומה ,יוצר ממשק ייחודי המפגיש

משמעותית לאיכות החיים ולבריאות התושבים .7אתרי

בין תושבי העיר לטבע הייחודי בשטחים הפתוחים שלה

הטבע העירוני משמשים למיתון מפגעים סביבתיים,

(חזירי בר ,שפני סלע ,גיריות ונמיות הם אורחי קבע

ְמ ַמ ְצבים את דמותה של העיר ,וכמובן  -משמשים

בגינות העיר) .עם זאת ,חשוב לציין כי שטחים אלה

לפעילויות חינוך ופנאי לתושבי הערים  .8בשנים

זוכים לעיתים להתייחסות כ"חצר האחורית" של העיר,

האחרונות חדר המושג "טבע עירוני" לשיח הציבורי

ושפוכת בניין ,פסולת וגזם מושלכים במרחב ההשקה

בארץ ,וישנן יוזמות רבות לשימור ערכי טבע במרחב

בין הבנוי לשטח הפתוח הטבעי לעיתים קרובות .חלק

העירוני ולשילובם במערכות התכנון והניהול העירוניות.

מהם נסחפים בעת הגשמים אל ערוץ הוואדי ואל מורדו,

ההתעוררות של התושבים ,עמותות מקומיות וארגונים

וחלק נטמעים עם הזמן בקרקע במרחב ההשקה ,גורם

סביבתיים שזיהו את הפוטנציאל הקיים בשטחים אלה,

שיש להתייחס אליו ולתת לו מענה הן בפן האקולוגי הן
בפן הבטיחותי במהלך תהליך השיקום והתכנון.

חלחלה גם לגורמי התכנון ,למקבלי החלטות ולרשויות
המקומיות ,שהחלו גם הם להבין את הפוטנציאל הגלום

העיר חיפה עשירה בשטחים פתוחים שלא התרחשו

בהם (למשל ,במיזם ההערכה הלאומית של מערכות
אקולוגיות ורווחת האדם של המארג ,ובאופן יישומי

בהם תהליכי עיור ופיתוח .העיר מאופיינת בשטחי טבע

במיזמי שיקום במרחב העירוני ,דוגמת שיקום שלוליות

עירוני השונים באופיים ,בגודלם ,במידת הבידוד שלהם

חורף בפארק השלולית בנתניה ,הבאסה [שלולית חורף]

ובמיקומם .10בהתאם לכך ,הממשק עם השטחים הפתוחים

בפארק הרצליה וכו').

בחיפה מגוון ובעל תרומה משמעותית לאיכות החיים של
התושבים .עם זאת ,האתגרים בניהול השטחים הפתוחים
העירוניים ,ובעיקר ואדיות העיר ,הולכים ומתרבים .לאור

העיר חיפה יושבת על חלקו הצפוני של רכס הכרמל ועל

ממצאי סקר טבע עירוני שנערך

אזורים מישוריים לאורך חוף הים ועמק זבולון .שטח

בחיפה,9

הומלץ לקדם

השיפוט של חיפה הוא  65.2קמ"ר ,שכ 15-קמ"ר מתוכם

מסמך מדיניות לטבע בעיר שיכלול עקרונות ניהול מקיים

הם שטחים טבעיים פתוחים המשולבים במרקם העירוני

שיאפשרו את טיפוח המערכת הטבעית במסגרת הכלים

ובשוליו( 9איור  .)2שטחים אלה כוללים מגוון ייחודי

העומדים לרשות העירייה.

ברמה לאומית של מערכות צומח וחי ,חלק מהן ברמות
שימור גבוהות ,הכוללות מספר משמעותי של מינים

מסמך המדיניות לטבע בעיר נמצא בתהליך עבודה,

נדירים או בסכנת הכחדה (למשל ,חלבלוב השיח  -מין

ונקרא "תוכנית אב לוואדיות" .תוכנית האב לוואדיות

אדום [בסכנת הכחדה חמורה] וטיפוס צומח הייחודי

היא יוזמה משותפת של עיריית חיפה והחברה להגנת

בישראל לרכס הכרמל) .בתחום העיר קיים מגוון רחב

הטבע במימון הקרן לשטחים פתוחים .התוכנית היא

של בתי גידול ייחודיים ,הכולל שילוב נדיר של אזורים

מסמך אסטרטגי שאינו סטטוטורי .מדובר בתוכנית

הרריים עם רצועת חוף ,בתי גידול לחים ומלחות .עושר

ְמ ַת ְכ ֶל ֶלת לוואדיות העיר ,שכוללת תשומות של מומחים

בתי הגידול הופך את חיפה לאחת מהערים העשירות

מתחומי ידע שונים .מטרתה העיקרית של התוכנית היא

בתשתיות טבע בישראל .מבנה העיר ,על הוואדיות

לשמור על השלד הטבעי ועל הרציפות של ואדיות חיפה

Shwartz A. et al. 2014. Outstanding Challenges for Urban Conservation and Research. Glob. Environ. Change, 28: 39-49.7 .7

8 .8טבע עירוני  -מתוך אתר החברה להגנת הטבע.
9 .9החברה להגנת הטבע ואח' .2012 .סקר תשתיות טבע עירוני בחיפה :מטרות ,שיטות ,ממצאים ,מסקנות והמלצות.
1010קופל ד' .2013 .השפעת העיר על תפקוד השטחים הפתוחים שלה ,אדריכלות נוף  -ביטאון האיגוד הישראלי של אדריכלי הנוף.11-10 :49 ,
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כיחידה נופית ייחודית וכשטחים פתוחים לציבור ברמה

דוגמת סכנת השרפות .לכן ,כדי לסייע לשמירת הטבע

עירונית ואזורית .על ועדת ההיגוי של תוכנית האב למצוא

והמגוון הביולוגי המקומי יש צורך בהגדרת מדיניות

פתרון לקונפליקטים שהשטחים הפתוחים בוואדיות חיפה

לניהול משאב הוואדיות ולהפיכתם למרחב שהאוכלוסייה

והשטחים הטבעיים השזורים בשטח העירוני יוצרים,

המקומית תהיה מודעת אליו ותיהנה ממנו.

איור 2א :מפת אתרי הטבע העירוני בחיפה9

איור 2ב :תיאור בתי הגידול בחיפה9
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{}3

שרפות בשטחי יער וחורש עירוניים

שרפות בשטחי יער וחורש עירוניים בקצרה
עירוניות ,גנים ציבוריים ,שטחים פרטיים ושטחי

•שרפות יער בשטחים פתוחים ובשטחי השקה
עירוניים ( )Wildland-Urban Interface - WUI

יער וחורש ים תיכוניים.

הן אירוע תדיר באגן הים התיכון בכלל ובמדינת

•השרפה בחיפה פגעה בשטחים פתוחים שהם

ישראל בפרט ,והגורם העיקרי לשרפות בישראל

חלק מהנוף העירוני של חיפה ,שתורמים שירותים

הוא האדם.

אקולוגיים וחברתיים משמעותיים לתושבי העיר,
ומצויים תחת לחצים ושינויים רבים.

•סכנת השרפות צפויה להחמיר בשנים הקרובות
בעקבות עלייה בפעילות האדם ובצפיפות

•לאחר שרפה הפסיפס הנופי הנוצר של שטחים

האוכלוסין באזורים מועדים לשרפות ,זניחת

שרופים ולא-שרופים ומאמצי השיקום משנים

החקלאות המסורתית ושינוי האקלים.

את השימוש בקרקע על ידי הציבור ,דבר

•השרפה בחיפה ב 24-בנובמבר  2016הייתה

שעלול להוביל לקונפליקט עירוני או להזדמנות

קיצונית וייחודית בשל הממד העירוני ,בקו

עירונית להתאים את שימושי הקרקע המיטביים

התפר שבין העיר והשטח הפתוח ,ובשל תנאי

לאוכלוסייה המקומית.

מזג האוויר החריגים.

•השפעותיה והשלכותיה של השרפה מורכבות,

•בשרפה פונו מבתיהם כ 60,000-איש ,למעלה

ועשויות להיות ארוכות טווח ,ולכן נדרש תכנון

מ 160-איש נפגעו משאיפת עשן ,מעל  600בתים

מושכל המאפשר התייחסות לכל תא שטח

ניזוקו בשרפה ,ונפגעו כ 1,200-דונם של חורשות

בנפרד.

 .3.1שרפות בארץ ובעולם
לשרפות בישראל היא פעילות האדם ,באופן ישיר או

שרפות יער בשטחים פתוחים ובשטחי השקה עירוניים
( ,Wildland-Urban Interface - WUIשטחי המעבר בין

עקיף .לאחר אלפי שנים של שימוש בצומח ויצירת נוף

השטחים הפתוחים ליישוב או לתשתית) הן אירוע תדיר

של שטחים פתוחים ,מאז קום המדינה חלו נטישה של

באגן הים התיכון בכלל ובמדינת ישראל בפרט ,עוד

שדות חקלאיים וזניחת החקלאות המסורתית (בדגש על

מימי קדם (האתר הראשון בישראל שנחפר ונמצאו

רעייה וכריתה) ,לצד נטיעות של מינים דליקים (דוגמת

בו סימני פעילות של אדם ואש היה בגשר בנות יעקב,

אורנים המתפשטים אל מחוץ ליערות ונשרפים בקלות)

שמתוארך ללפני  750,000שנה .)11הסיבה העיקרית

ועלייה בפעילות האדם ובצפיפות האוכלוסין באזורים

1111פרבולוצקי א' .2017 .שרפות בישראל  -מדוע תדירותן עולה ותישאר גבוהה? הרצאה שהוצגה ביום עיון בנושא :אזורי חיץ לצמצום נזקי שרפה.
רמת הנדיב.

20

מועדים לשרפות .גורמים אלה הובילו לעלייה בכיסוי

לסווג שרפות יער לשרפות קרקע  -שרפה המתפשטת

הצומח המעוצה ובצפיפותו ,ובהתאם תרמו לעלייה

דרך הקרקע ,ולשרפת צמרות  -שרפה המתפשטת דרך

משמעותית במספר השרפות ובהיקפן.1

צמרות העצים ולא רק דרך הקרקע ,ונחשבת מסוכנת
יותר וקשה יותר לעצירה משרפת קרקע.

כמו כן ,שינוי האקלים העולמי שצפוי להוביל ,בין
השאר ,לעלייה בתדירותן של תופעות אקלים קיצוניות,

הגורמים העיקריים המשפיעים על עוצמת השרפה

כגון בצורות ,התארכות תקופת היובש ושינויים בפריסת

ועל היקפה הם:13

המשקעים ,עלול להחמיר עוד יותר את סכנת השרפות

.אסוג חומר הבערה ומאפייניו  -חומרי הבערה

בעתיד הקרוב .2אזורים בעלי אקלים ים תיכוני (מדינות

נבדלים זה מזה בסוג (תכונות הדלק ,מינים

אגן הים התיכון ,קליפורניה ואזורים באוסטרליה ובדרום

דליקים ,יחס שטח פנים לנפח) ,בכמות (עומס

אפריקה) עברו תהליכים דומים ,וידעו שרפות קשות

הדלק) ,ברציפות (סמיכות בין מעוצים יוצרת רצף

ונזקים עצומים בעקבותיהן.

להתפשטות האש) ובלחות שלהם .למשל ,כשצומח
עשבוני נשרף ,מהירות התפשטות חזית האש היא
הגבוהה ביותר ,אבל עוצמת האש נמוכה וניתן

השרפות גורמות להסרת מרבית הביומסה הצמחית,
מותירות קרקע חשופה ,ופוגעות בנוף ,בחי ובצומח.

לטפל בה בקלות יחסית .לעומת זאת ,כאשר מרכיב

השרפה משנה את המבנה הפיזי והכימי של הקרקע,

הצומח המעוצה (עצים ושיחים) הוא מרכזי באזור

מגדילה את הנגר העילי ואת סחף הקרקע בזמן גשם.

שנשרף ,מהירות התפשטות חזית האש ועוצמת

נזקי השרפה תלויים בערכיות הדיפרנציאלית של סוג

האש גבוהות מאוד .במקרים מסוג זה ההשתלטות

השטח הנשרף :מגורים ,תשתיות ,חורש ,חקלאות .12ניתן

על השרפה מורכבת יותר.

צילום :ד"ר שי לוי
1212לוי ש' .2012 .ממשק שרפות בשטחי חורש ויערות בישראל :היבטים אקולוגיים ,ממשקיים וכלכליים .מחקר דוקטורט ,אוניברסיטת חיפה.
1313צורף ח' .2017 .התנהגות שרפות בחורש וביער ופתרונות שונים לטיפול בהן  -סקירה .הרצאה שהוצגה ביום עיון בנושא :אזורי חיץ לצמצום נזקי
שרפה .רמת הנדיב.
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.בהתנאים המטאורולוגיים  -רוח ,לחות ,טמפרטורה,

.דחוסן המבנה  -השרפה האחרונה בנובמבר 2016

משקעים וקרינה  -משפיעים על התנאים

הייתה ייחודית בכך שפגעה לראשונה גם בשטחים

להיווצרות האש ועל התקדמותה .כדי ששרפה

בנויים ומאוכלסים בצפיפות בעיר חיפה ,וגרמה

תפרוץ דרוש מצע של חומר צמחי יבש המתלקח

לפינוי של תושבים רבים ולנזק רב לרכוש .כאשר

בקלות (זרדים ,עלים ,מחטים) ו"דלק" שישמר

שרפות היער מתפשטות לאזורים בנויים ,מבנים

ויעצים את האש (ענפים ,גזעים וכו') .אם כל

נדלקים מלהבה ישירה ,מחום ומגיצים מעופפים,

החומר הדליק יהיה רטוב או לח ולא תנשב רוח

שהם הגורם העיקרי לשרפת בתים .החלונות

משמעותית ,לא תפרוץ שרפה .תנאי מזג האוויר

והגג הם נקודת התורפה של המבנה .ככל שמבנה

קובעים אם מתקיימים התנאים להתלקחות (מזג

שבנוי באופן שאינו חסין לאש נמצא בקרבה רבה

אוויר יבש ,קרינה חזקה ורוח חזקה) ,ומה יהיה

יותר לחומרי בערה (פרגולות ותוספות דליקות,

קצב התפשטות השרפה וכיוונה  .14השירות

קרבה של עצים למבנה) ,הסיכוי שיישרף  -גדל.

המטאורולוגי מעביר תחזית סכנת שרפות במשך

מחקרים הראו כי רמת הדליקות של חומרי הבניין

כל עונת היובש לכוחות החירום וההצלה.

והפחתת החומר הדליק בסביבה הקרובה (< 50מ')

.גטופוגרפיה  -טופוגרפיה תלולה מחמירה את

הם הגורמים שקובעים את הסיכוי של המבנה

התפשטות השרפה ואת עוצמתה .בעוד שבמישור

להישרף .15לפיכך ,העלאת החסינות לאש במבנים

אוויר חם מהשרפה עולה למעלה ,בשיפוע ,המאפיין

ובסביבתם הקרובה מספקת את ההגנה הישירה

ואדיות ,האוויר החם עולה עם המדרון ,ונוטה

היעילה ביותר כנגד שרפות לקהילות המתגוררות

להדליק חומרי בערה נוספים במעלה הוואדי.

בשטחי השקה עירוניים.

 .3.2השרפה בחיפה בנובמבר 2016
נגישות לכבאיות להתקרב למקור השרפה .נקבע כי יישום

לפני השרפה :בעקבות השרפה בכרמל בשנת 2010
התקיימו מספר ועדות ממלכתיות ומקצועיות (המרכזיות

התוכנית יימשך חמש שנים ,לפי סדרי עדיפות שהומלצו

בהן :ועדת ממשק היער ושיקום אקולוגי בכרמל ,דו"ח

על ידי מחלקת גנים וכב"ה ,בתקציב של מיליון ש״ח כל

ביקורת על השרפה בכרמל של מבקר המדינה) בהובלת

שנה .ניתנה עדיפות ראשונה לביצוע אזורי חיץ סביב

הרשות הארצית לכבאות והצלה (כב"ה) ,ונכתבו המלצות.

מוסדות ציבור  -בתי ספר ובתי חולים .התוכנית בוצעה

לאחר סיורים בשטח ודיונים התגבשה תוכנית פעולה

כולה ,והורחבה לאזורי מגע נוספים ברחבי העיר ,אך לא

ליצירת "אזור חיץ" ( )fuel brakeבחיפה באזורי ההשקה

בכל אזורי הממשק עם השטחים הפתוחים בעיר .אורכו

בין האזור הבנוי לשטחי חורש בהובלת עיריית חיפה

של אזור החיץ שבוצע הוא  25ק"מ .בשנה השלישית

ובשיתוף כב"ה והחברה להגנת הטבע .אזור החיץ שנקבע

ליישום ההחלטה על אזור החיץ התגבשה ההבנה שיש

הוא  15–10מ' של רצועה נקייה מעצים ומצמחייה סבוכה

לתחזק את אזור החיץ על בסיס קבוע.

כב"ה (לעומת המלצות לאזורי חיץ נרחבים יותר בוועדות

השרפה :השרפה בעיר חיפה שהתרחשה ב 24-בנובמבר

מעבר לגבולות מגרשי הבתים ,והוא סוכם ואושר על ידי
הממלכתיות) .נציגי כב"ה בדיונים בחיפה ציינו כי חשיבות

 2016הייתה קיצונית הן בעקבות תנאי מזג האוויר

אזור החיץ היא למנוע מעץ בוער לקרוס על בניין ולאפשר

החריגים ששררו ,הן בשל התרחשותה בשטחי חורש וטבע

1414השירות המטאורולוגי הישראלי 2016 .א .חיזוי סכנת שרפות יער וחורש .מדינת ישראל ,משרד התחבורה ,השירות המטאורולוגי.
Cohen J. 2000. Preventing disaster - Home ignitability in the wildland-urban interface. J. For., 98: 15-21.1515
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ו 120-רכבי כיבוי השתתפו במבצע כיבוי השרפה .טייסת

עירוניים ,סמוך לאזורים מיושבים .חודש נובמבר 2016
היה חם מהממוצע ודל בגשמים .בשל מיעוט המשקעים

הכיבוי פעלה במלוא עוצמתה באירועים אלה .למעלה

בחודשים שקדמו לשרפה ,וערכי לחות נמוכים באופן

מ 160-איש נפגעו משאיפת עשן ,ומעל ל 600-בתים

קיצוני ,הצומח באזור היה יבש במיוחד .בימים שקדמו

נפגעו וניזוקו בדרגות שונות .כמו כן ,נפגעו כ 1,200-דונם

לשרפה וביום השרפה נשבו רוחות מזרחיות עזות במהירות

של חורשות עירוניות ,גנים ציבוריים ,שטחים פרטיים

של מעל  55קמ"ש עם משבים של מעל  75קמ"ש.14

ושטחי יער וחורש ים תיכוניים.17

האירוע החל במוקד הסמוך לתחנת כיבוי אש 'חלץ'

לאחר השרפה :מייד לאחר השרפה ובמשך כל החודש

הקרובה לגשר פז בחיפה .שטח גדול המשמש שטח

הראשון עבדו צוותי גיזום בהסרת סכנות מיידיות

תפעול של עיריית חיפה נשרף ,וכן נשרפו בתי עסק

ובכריתה של עצים מסוכנים בכל אזור השרפה .נוסף על

נוספים .שרפה נוספת התפתחה במורדות הצפון-

כך ,בעקבות פניות של תושבים רבים ,ולמרות המורכבות

מזרחיים של העיר (ואדי רמז) ודילגה אל תוך העיר,

המשפטית הכרוכה בכך ,טיפלה העירייה גם בעצים

כלפי הוואדיות המערביים הנמצאים בצידו השני של

מסוכנים בתוך שטחים פרטיים וסביב הבתים .נכון

הרכס ,כשהיא פוגעת בדרכה במאות בתים בשכונות

לספטמבר  ,2018כמעט שנתיים לאחר השרפה ,כ90%-

העיר ,בחורשות נטועות ובשטחי ואדיות טבעיים.16

משטחי החורשות העירוניות ושטחי הגינון שנשרפו,

אופייה הקיצוני של השרפה התפתח בעקבות שילוב

עברו טיפול או נמצאים במהלכו .כמו כן ,העירייה החלה

בין מספר גורמים :התנאים הטופוגרפיים הייחודיים של

לטפל בוואדי אחוזה לצורך כריתת עצים שרופים סמוך
לבתים ובמסלול הטיול.

חיפה ,היובש הקיצוני ששרר וכן הרוחות העזות .האש
דילגה בלב השטח העירוני ו"נעזרה" בתנאי הטופוגרפיה

הטיפול בשטח השרוף כלל הכנת תוכנית עבודה לכל

של העיר ,בתופעת "תיעול הרוח" ובתנאי החום שנוצרו
במסדרונות שבין הבניינים ( .)Channel Effectדילוגים

חורשה בנפרד ,בהתאם למאפייניה הפיזיים ,התשתיות

אלה יצרו כתמים נרחבים שרופים בתוך השכונות ,לצד

בשטח ,רמת הנצפות והשימוש העירוני שלה .לכל תא

"איי שרפה" בשטחים הפתוחים והטבעיים .4קיימים

שטח התבצע שיתוף ציבור בליווי העירייה וגורמים

שלושה סוגי שטחים פתוחים שנשרפו בחיפה :שטחי

מקצועיים .הטיפול הראשוני בנזקי השרפה כלל עבודה

גינון ( 5%מסך השטח השרוף) ,חורשות עירוניות סמוך

עירונית ברבדים שונים (גיוס משאבים ,הקמת חמ"ל,

לשכונות ולבתים ( 28%מסך השטח השרוף) ,וואדיות

טיפול בתשתיות ,תיאום מול גופים שונים וכד') .הטיפול

ושטחים פתוחים חצי מיוערים בשולי היישוב (67%

המקצועי כלל הקמת צוות היגוי ,ביצוע סקרי שדה,

מסך השטח השרוף).

צילומים ומיפוי ,חלוקה ליחידות גיאוגרפיות פיזיות
והתאמת הטיפול הנדרש לשטח .הטיפול בשטח כלל( :א)

בשל השרפה פונו 13שכונות העיר חיפה :דניה ,רמות

טיפול בצומח מעוצה  -כריתת עצים ,ריסוק הגזם ,נטיעות

ספיר ,רמת חן ,רמת אלמוגי ,רמות בן-גוריון ,אחוזה,

(לא של מחטניים) ,שתילת צמחייה ועצים בגנים ציבוריים

מרכז חורב ,רוממה ,רמת אשכול ,בגין ,רמת גולדה,

ובאיי תנועה שניזוקו ,טיפול במינים פולשים והקמת

הוד הכרמל ונאות פרס ,וכן פונו הטכניון ואוניברסיטת

מערכות השקיה( .ב) טיפול בנושאי קרקע ונגר  -שיקום

חיפה .כ 60,000-איש פונו מבתיהם וכ 400-לוחמי אש

על ידי טרסות ,מניעת סחף במדרונות וסתימה של הניקוז

1616סויסה י' ואטיאס ד' .2017 .התמודדות עם השרפה ותכנון עתידי למניעת שרפות בחיפה .הרצאה שהוצגה ביום העיון בנושא :שיקום ומניעת נזקי
שרפה בשטחי יער וחורש עירוניים ,חיפה.
1717טסלר נ' .2017 .נזקי השרפה בחיפה  -היבטים שונים .הרצאה שהוצגה ביום העיון בנושא :שיקום ומניעת נזקי שרפה בשטחי יער וחורש עירוניים ,חיפה.
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העירוני ,שימור קרקע ושיקום צירי גרירה (שהותירו

מופרות המאפיינות את הר הכרמל ,הקרקעות בשטחים
ָ

עבודות השיקום על הקרקע) בשטחי החורשות.18

הפתוחים בתוך העיר חיפה מאופיינות בשילוב מרכיבים
טבעיים ומלאכותיים שהם תוצר של עירוב חומרים
תעשייתיים ,חומרי בנייה ופסולת.17

קו ההשקה בין השטחים הפתוחים העירוניים והשטח
הבנוי הוא האזור שמבנים ותשתיות נפגשים בו עם
מגוון מערכות טבעיות .מרחב ההשקה הוא גם הזירה

אתגרים וסוגיות לעתיד :השרפה בחיפה פגעה בשטחים

שאינטראקציות יום-יומיות בין הטבע לתושבים,

פתוחים בשולי העיר ובחורשות עירוניות רבות .מרבית

התורמות לאיכות חייהם ולבריאותם ,מתרחשות בה.

החורשות משמשות שטח המספק שירותים אקולוגיים

אף על פי כן ,המרחב יכול להיות גם מקור למפגעים

לתושבי העיר ומצוי תחת לחצים ושינויים רבים .חורשות

ולמטרדים שעלולים לסכן את התושבים ,כפי שקרה

אלה הן חלק מהפסיפס העירוני של חיפה ,ולכן נדרשות

בשרפה בנובמבר  .2016הצומח במרחב ההשקה העירוני

חשיבה והתייחסות שונה בתהליך הטיפול והשיקום של

כולל את כל סוגי הצומח הקיימים בעיר :מינים שמקורם

השטח .השפעותיה והשלכותיה של השרפה מורכבות

בצמחיית האזור ,ומינים תרבותיים שהובאו במכוון או

ועשויות להיות ארוכות טווח ,ולכן נדרש תכנון מושכל

בעקיפין לשימוש גנני ואסתטי .הצומח העירוני בחיפה

המאפשר התייחסות לכל תא שטח בנפרד .בינתיים

הוא תמהיל של מינים מקומיים ,תרבותיים ,פולשים

הצומח בכרמל ממשיך לצבור חומר דליק רב ,עקב

ומתפרצים .הרכב הצומח תלוי במידה רבה בהיסטוריה

קטיעת רצף של  300שנות רעייה של עדרים מקומיים

ובתהליכים שיצרו את העיר ,בתפיסות ובמגמות שהנחו

(כבשים ועיזים) וצמצום שימושים מסורתיים נוספים,
כריתה.4,17

את מתכנני העיר ,פרנסיה ותושביה .10קרקעות עירוניות

כגון

התומכות בהתפתחות הצומח מושפעות מהמרחב העירוני

בניהול השטח בשל עירוב שימושים ובעלויות קרקע.

ומלחצים ,מפגיעות ומזיהומים שהם תוצאה של השפעת

עקב כך ,נוף הכרמל עבר מ"נוף פתוח" (בתה וגריגה)

הפעילות העירונית .שלא כמו הקרקעות הטבעיות והלא

ל"נוף סגור" של חורש ויער (איור .)3

לכך נוספות נטיעות יזומות ומגבלות

איור  :3מימין  -תמונה של חיפה בשנת  .1959רעייה הובילה לצפיפות נמוכה של צומח; משמאל  -חיפה כיום ,ללא רעייה .העיר
הצטופפה וכך גם הצומח (צילום :חנה תדהר וגיא שחר ,מתוך האתר של גיא שחר)
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 .3.3הבעיות הצפויות בשטחים פתוחים עירוניים לאחר אירוע שרפה
שרפות יכולות לפגוע בשלושה מרכיבים עיקריים

מוביל לאובדן הקרקע בשל סחף מוגבר ,בייחוד

של המערכת האקולוגית  :19בקרקע (כמצע ביולוגי

כאשר מתבצע חישוף הנוף מן הצומח שנשרף במהלך

לצומח) ,בצומח (כחברה ובמינים מסוימים) ובבעלי

פעולות ממשק בשנה הראשונה שלאחר השרפה.

החיים והפטריות .שרפות הן מעצבות נוף בחורש הים
תיכוני ,ומידת השפעתן על המערכות האקולוגיות

ב .פגיעה בצומח

המותאמות אליהן תלויה באופי השרפה ,במועדה

שרפה ,גם בעוצמות נמוכות ,מכלה את מרבית המרכיבים

ובתדירותה .נוסף על המערכת האקולוגית בעיר,

של חברת הצומח .מידת ההשפעה של השרפה על

מתקיימת גם המערכת החברתית והתרבותית שנשענת

הצומח תלויה בעוצמה ,במועד ובתדירות של השרפה.

על התשתיות העירוניות והטבעיות המקיימות אותה.
כאשר תשתיות אלה נפגעות בעת שרפה ,גם התשתית

•פגיעה במגוון ובחברת הצומח  -האש מעודדת

החברתית-תרבותית במקום נפגעת ,ויש לתת את

נביטה של מינים חובבי שרפות ושל מינים עמידים

הדעת לעוצמת הפגיעה בהן ולהיקפה בהליך השיקום.

לתנאים של חסר (מינים פולשים ומיני מעזבות),

בעיות הצפויות בשטחים עירוניים שנשרפו:

וכך מעודדת השתלטות שלהם על השטח ויצירת
שינויים בהרכב חברת הצומח .ההשתלטות של

א .פגיעה בקרקע

שיחים נמוכים (לוטם ,סירה קוצנית) ,בינוניים (קידה

•פגיעה בפוריות וביציבות של הקרקע  -שרפת

שעירה) או מעוצים (אורן ירושלים) על שטחים

החומר האורגני בשכבה העליונה של הקרקע

אחרי שרפה יכולה להימשך זמן רב ,עד עשרות

בעוצמה גבוהה (כתלות בטמפרטורה ובמשך

שנים (תצפיות בכרמל הראו שהחזרה המלאה למצב
שלפני השרפה אורכת כ 50-שנה).

השרפה) פוגעת בטווח הקצר בפוריות של הקרקע
ובמבנה שלה .שרפות חוזרות ונשנות גורמות לשינוי

•הגדלת ההסתברות לשרפה נוספת חזקה יותר

בתכונות הפיזיות והכימיות של הקרקע .בתהליכים

 -התחדשות צמחי החורש אחרי שרפה מגדילה

אלה הנזק שנגרם לקרקע הוא ארוך טווח בשרפות

את כמות הענפים והגזעים הדקים ליחידת שטח.
צמחייה זאת יוצרת תנאים להתפתחות שרפה חזקה

בודדות ,והוא מתארך עוד יותר בשרפות חוזרות.
•פגיעה בבתי גידול  -הקרקע היא בית גידול

עוד יותר ,מספר שנים אחרי הראשונה.

לאורגניזמים כגון חיידקים ,פטריות ,חד-תאיים

•תמותה של עצים שנותרו ירוקים  -עקת חום הנגרמת

שונים ,חרקים ויונקים קטנים הנפגעים בעת שרפה.

משרפה מובילה בתום השרפה לתמותה של עצים

כמו כן ,מתרחשת התקלפות השכבות החיצוניות של

ירוקים שסבלו ממנה ,ולקריסתם .לכן ,לא מומלץ

סלעים הפוגעת בטחבים ובחזזיות ,שזהו בית גידולם.

להיכנס ולעבוד בשטח שזה עתה נשרף ,כי גורל

•סחף ואובדן קרקע  -סחף השכבה העליונה של

העצים שלא נשרפו אינו ידוע לפחות עד תום השנה
הראשונה לאחריה.

הקרקע ,העשירה במינרלים ובמיקרואורגניזמים,

Tessler N. et al. (Under review) Haifa fire restoration project - urban forest management- a case study. Special Issue "Forest Fires under1818
Climate, Social and Economic Changes". Int. J. Wildland Fire.

1919פרובולוצקי ואח' .1992 .החורש הים תיכוני  :רקע כללי  -סיכום ספרות .יד הנדיב; החברה להגנת הטבע .פרסום מס' .8
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ג .פגיעה בבעלי החיים

בשל עבודות גיזום וכריתה של צמחייה בשטחים

השפעת השרפה על עולם החי אינה ישירה ,שכן ,אף

הפרטיים והציבוריים.
•שינוי בשימושי הקרקע  -לאחר שרפה הפסיפס

על פי שהשרפה משמידה בעלי חיים ממינים רבים,
אוכלוסיות גדולות של מינים אלה שורדות בסביבה

הנופי הנוצר של שטחים שרופים ולא-שרופים

הקרובה לאזור שנשרף ,ויש לבעלי החיים יכולת תנועה

הוא דינמי ,והגדרתו כ"יפה/מכוער" או "טוב/רע"

והגירה אליו .תהליכי ההשתקמות שלהם לאחר שרפה

סובייקטיבית ,ומוגדרת על ידי המשתמש בהתאם

מורכבים ודינמיים מאוד .לאחר שרפה ישנם מינים

לתפיסתו האישית ,לאמונותיו ולאופי השימוש

שאינם חוזרים עוד אל השטח השרוף ,ויש כאלה

בסביבתו .על כל פנים ,לאחר שרפה משתנה אופי

"המנצלים את ההזדמנות" ומאכלסים במהירות את בית

הקרקע (למשל ,שטח ששימש חורשה נעשה פתוח,

הגידול הריק ,כתלות בבית הגידול שנשאר ובמצבו.

שטח פתוח שנשרף נעשה מגונן) ובהתאם לכך
משתנה השימוש בקרקע על ידי הציבור.

ד .פגיעה בשימושים ובתשתית העירונית

•קונפליקט או הזדמנות  -השינוי בשימושי הציבור

•פגיעה במבנה הקרקע  -סחף קרקע המוגבר על

בשטח ומגוון התפיסות השונות עלולים להוביל

ידי נגר עירוני עלול להוביל להתמוטטות סלעים,

לקונפליקט עירוני (דוגמת אזורי החיץ בטבעון) או

לקריסת מדרונות ,לקריסה של עצים שרופים

להזדמנות עירונית להתאים את שימושי הקרקע

ולפגיעה בתשתיות עירוניות (ניקוז ,כבישים וכו').

המיטביים לאוכלוסייה המקומית (דוגמת הקמת

•השלכת פסולת וגזם  -הפסולת והגזם מושלכים

עדר עיזים חינוכי בפנימיית ימין אורד לתחזוקת

בתאי השטח שנחשפו ובאזור המגע עקב ריבוי

הצומח והקמת חלקות מחקר לתלמידים ולסטודנטים

עבודות בנייה ושיפוץ של מבנים שניזוקו ,וכן

בשטחים שנשרפו ב.)2010-

צילוםfotolia :

26

{}4

ממשקי ניהול להיערכות לשרפות
ולצמצום הרגישות לשרפות

ממשקי ניהול להיערכות לשרפות ולצמצום הרגישות לשרפות בקצרה
•מדינת ישראל טרם גיבשה תוכנית לאומית

•יש להרחיב את בסיס הידע הקיים בישראל על

להגנה משרפות.

אודות התמודדות עם שרפות חורש ויער עירוניים,
ששטחם עולה עם הגידול באכלוסייה העירונית,

•בחוף המערבי של ארה"ב כ 50% -ממשאבי

בהתבסס על ידע נרחב הקיים בעולם והתאמתו

הפחתת הדלק לשרפות מוקצים לשטחי השקה

לתנאים הפיזיים ,המערכתיים והאסדרתיים בארץ.

עירוניים ,לקהילות בסיכון אש גבוה ולפיתוח
תוכניות קהילתיות להגנה מפני שרפות.

•פתרון לצמצום הרגישות לשרפות שנפוץ
בשימוש בשטחים פתוחים הוא הקמת אזור חיץ

•גישות מרכזיות לטיפול בצומח סביב מבנים

( ,)fuel breakפתרון השנוי במחלוקת בשימוש

בשטחי השקה:

בישראל ,היות שהשטחים הטבעיים שלה קטנים,

א .מערך תלת-טבעתי של אזורי חיץ סביב

מקוטעים ומשובצים בפסיפס העירוני-כפרי.

מבנים  -גישה המתאימה יותר למרחבים

•באותו זמן ,יש להפנים שאכן נדרש טיפול

משמעותיים ומיושמת במדינות במערב ארה"ב,

בצומח וכי תחזוקה שוטפת ארוכת טווח היא

בקנדה ובאוסטרליה .ב .טיפול מודולרי בצומח

הכרחית ,שכן הצומח הוא פתיל ההצתה והדלק

בטווח מוגדר על פי חוק  -גישה המתאימה יותר

של השרפה ,והגורם הטבעי היחיד שיש לאדם

למדינות באגן הים התיכון ובעלת מאפיינים

שליטה ישירה עליו.

מתאימים יותר למדינת ישראל.

בארץ ובעולם הצטברו ניסיון וידע רב על שרפות

עירוניים ,הוא הקמת אזור חיץ .אזורי חיץ הממוקמים

יער בשטחים פתוחים .לעומת זאת ,הידע הקיים על

בקו השקה בין העיר ובין השטח הטבעי ,משמשים

התמודדות עם שרפות בעיר ובשטחי השקה עירוניים

באזורים רבים בעולם קו הגנה לצמצום נזקי שרפות

( ,)WUIששטחם עולה עם הגידול באוכלוסייה העירונית

(לא למניעתן) .מטרת-העל של אזורים אלה היא לאפשר

העולמית ,מצומצם יותר .סקירת בסיס הידע האקדמי

פינוי של בני אדם ותנועה של כוחות כיבוי .זהו הפתרון

והמעשי הקיים בנושא ועיבודו מאפשרים בניית תוכנית

המקובל להגן על שטחים משרפות בקנה מידה נרחב.

מדיניות המותאמת לצמצום הרגישות לשרפות באזורים

חשוב לציין כי בישראל ,שהשטחים הטבעיים שלה

עירוניים בישראל.

קטנים ,מקוטעים ומשובצים בפסיפס העירוני-כפרי,
פתרון זה אינו בהכרח המתאים ביותר לכל שטח.

פתרון לצמצום הרגישות לשרפות שנפוץ בשימוש

קנה המידה הקטן ועירוב השימושים יוצרים תמהיל

בשטחים פתוחים ושנוי במחלוקת בשימוש בשטחים

ייחודי של נופי תרבות שיש לשמרם תוך מציאת פתרון
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"שנתפר על פי מידה" בכל תא שטח בהתאם לשימוש

כלי ממשק מרכזי בניהול היער והחורש על ידי צמצום

ולמשתמשים ומבלי להסתמך על נוסחה קבועה של סוג

נפח חומר הבערה ורציפותו ,תוך שמירה על המגוון

הטיפול או רוחב השטח שיבוצע בו.

הביולוגי .20בעידן המודרני העירוני ,בהיעדר הסוכנים
הטבעיים או המבויתים שביצעו בעבר את התחזוקה של

באותו זמן ,יש להפנים שאכן נדרשים טיפול בצומח

הצומח (אוכלי צמחים כמו צבאים ,יחמורים ,אילי כרמל

ותחזוקה שוטפת ארוכת טווח ,שכן הצומח הוא פתיל

ועדרי צאן) והשימושים המסורתיים בשטח (רעייה,

ההצתה והדלק של השרפה ,והגורם הטבעי היחיד שיש

כריתה ושרפה) ,הצומח הים תיכוני מצטופף ונסגר,

לאדם שליטה ישירה עליו .חשוב להדגיש כי החורש

דבר המוביל לירידה במגוון המינים ולעלייה בסכנת

הים תיכוני התפתח לצד השפעת האדם במשך אלפי

השרפות .21על כן ,על האדם לשאת באחריות לצומח

שנים ,והתפתחו בו התאמות לפעילויותיו המרכזיות,

בסביבתו ולהפעיל ממשק לניהול הצומח שמתאים

בהן רעייה ,שרפה וכריתה .פעילויות אלה שימשו בעבר

לצרכיו העדכניים והמגוונים.

 .4.1ממשקי ניהול ברמה הארצית  -ארה"ב כחקר מקרה
נכון לכתיבת מסמך זה ,מדינת ישראל טרם גיבשה

קהילות ומשאבים ולהאט או לעצור שרפות באזורים

תוכנית ארצית להגנה משרפות .בארה"ב נוסדה בשנת

בעלי סיכון גבוה בשטחי ההשקה העירוניים .23תוכניות

 1896האגודה הלאומית להגנה מפני אש ( NFPA

ארציות נוספות נוסדו במטרה לשקם יערות ושטחי

 - (National Fire Protection Associationשהיא כיום

מרעה ולצמצם את הרגישותן לשרפות ,24בהן בולטות25

ארגון עולמי ללא מטרות רווח .האגודה פועלת להצלת

 )HFI( Healthy Forests InitiativeוHealthy Forests-

חיי אדם ולעזרה במקרים של אובדן רכוש ונזקים

 HFRA .)HFRA( Restoration Actעיגן בחוק הפדרלי

כלכליים הנגרמים משרפות ,וזאת באמצעות הפצת

( )HFRA P.L. 108-148כי  50%ממשאבי הפחתת הדלק

מידע ,מחקר ,הכשרה ,חינוך ועזרה משפטית תוך שיתוף

לשרפות ברחבי ארה"ב יוקצו לשטחי השקה עירוניים

פעולה עם בעלי עניין .שטחי ההשקה העירוניים במערב

ולקהילות בסיכון אש גבוה ,שמוגדר בטווח של בין 0.8

ארה"ב גדלו ב 61%-בין השנים  ,2000–1970ו 71%-מהם

ל 2.4-ק"מ מהיישוב.

לשרפות יער ,22דבר המגביל משמעותית את האפשרות

כמו כן ,פותחו תוכניות קהילתיות להגנה מפני שרפות:

מצויים בשטחים בבעלות פרטית באזור בסיכון גבוה
לפעול לצמצום הרגישות לשרפות באותן קהילות .לכן,

.26)CWPPs( Community Wildfire Protection Plans

בשנת  2000נוסדה בארה"ב תוכנית לאומית ארוכת

 CWPPהיא תוכנית להגברת המודעות הקהילתית לסכנת

טווח לצמצום נזקי שרפות ()National Fire Plan - NFP

שרפות וליישום צעדים להפחתת שרפות ,והיא פועלת

במטרה להפחית את כמות החומר הדליק סביב בתים,

בשיתוף פעולה עם סוכנויות לניהול שטחי ציבור לצורך

Naveh Z. & Dan J. 1973. The Human Degradation of Mediterranean Landscapes in Israel. In: di Castri F. & Mooney H.A. (Eds.) Mediterranean2020
Type Ecosystems. Ecological Studies (Analysis and Synthesis), vol 7. Springer, Berlin, Heidelberg.
Naveh Z. & Whittaker R.H. 1980. Structural and floristic diversity of shrublands and woodlands in northeren Israel and other Mediterranean2121
areas. Vegetatio, 41: 171-190.
Theobald D.M. & Romme W.H. 2007. Expansion of the US wildland-urban interface. Landsc. Urban Plan., 83: 340-354.2222
The National Fire Plan - Forests and rangelands2323
Schoennagel T. et al. 2009. Implementation of National Fire Plan treatments near the wildland-urban interface in the western United2424
States. PNAS, 106(26): 10706-10711.
The Healthy Forests Initiative and Healthy Forests Restoration Act Interim Field Guide2525
Community guide to Preparing and Implementing a Community Wildfire Protection Planmenting a Community Wildfire Protection Plan, 2008.2626

28

מגפות .שכיחות הטיפולים ב( WUI-עד  2.5ק"מ מהבתים)

זיהוי שטחים אסטרטגיים לצמצום הרגישות לשרפות.
במסגרת תוכנית זו ,ה HFI-והחוק לשיקום ולבריאות

הייתה גבוהה מבשטחים הפתוחים .הטיפולים כללו

היער (( )HFRAאיור  )4טופלו בין השנים 2008–2001

שרפות יזומות ,טיפולים מכניים וטיפולים נוספים ,כגון

 100מיליון דונם ,ובין השנים  2006–2001הקצה הממשל

רעייה ,זריעה והדברה .24טיפולים מכניים בוצעו ב62%-

ל 2.7 NFP-מיליארד דולר לטובת טיפול ב"חומרי הדלק"

מהשטח ב WUI-לעומת  46%בשטחים הפתוחים (וכללו

(לצורך השוואה ,במערב ארה"ב נשרפים בכל שנה

ברובם דילול צומח ,ובחלקם הסרת ביומסה ,גריסה/

בממוצע כ 30-מיליון דונם).27

כיסוח ,גריסה/ריסוק ,ערימה ידנית/מכנית וקיצוץ
ופיזור הגזם) .כמו כן ,נעשה שימוש בשרפות גזם

בין השנים  2008–2004התבצעו ב 11-מדינות במערב

ובשרפות יזומות ,אך בשיעור נמוך יותר .למרות העלות

ארה"ב  44,000טיפולים מסוגים שונים בצומח ,כחלק

הזולה ישנה מורכבות בטיפול באמצעות שרפה סמוך

מהתוכנית הלאומית למניעת שרפות ( .28 )NFPמטרות

לשטחים פרטיים מאוכלסים .טיפולים נוספים שהיו

הממשק העיקריות בשטחים אלה היו ברובן אקולוגיות:

מיעוט מהטיפולים בצומח ( )9%כללו טיפולים ביולוגיים

שיקום מערכות אקולוגיות/בריאות היער/בריאות

לטיפול בצומח ,כגון שימוש ברעייה (של בקר ,עיזים

שטחי מרעה ,וחלק מהן כללו טיפול במינים פולשים,

וכבשים) וזריעה של צומח כדי לדכא באופן בררני ,לעכב

הגנה על מקורות מים ,הגנה על מינים נדירים ומינים

או להסיר צומח עשבוני ומעוצה .כמו כן ,בוצע טיפול

בסכנת הכחדה ,והגנה מפני חרקים מחוללי מחלות/

כימי  -שימוש בחומרי הדברה על מינים "מזיקים".
צילום :גיא שחר

A Collaborative Approach for Reducing Wildland Fire Risks to Communities and the Environment: 10-Year Strategy Implementation Plan.2727

2828דופור-דרור ז' .2011 .אזורי חיץ למניעת שרפות סביב ישובים ולאורך דרכים  -בחינת הידע הקיים באזורים ים-תיכוניים ומפרט טכני ליישום
בישראל .אגף שטחים פתוחים בישראל ,המשרד להגנת הסביבה.
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איור  :4מתוך האסטרטגיה הלאומית למניעת שרפות בארה"ב  -סכמה המתארת את היחסים בין המטרות הלאומיות ,האתגרים,
ההזדמנויות וקביעת סדר העדיפויות שלהם ברמה המרחבית והלאומית של ארה"ב (מתוך מסמך האסטרטגיה הלאומית :השלב האחרון
בפיתוח האסטרטגיה הלאומית הכוללת לניהול שרפות באזורים טבעיים)29

שיקום ואחזקת נופים

טיפול
בצמחייה
ובחומרים
דליקים

טיפול
בקהילה
וברכוש

טיפול
בהצתות

תגובה
לשרפות
יער

סדר עדיפויות לאומי

The National Strategy: The Final Phase in the Development of the National Cohesive Wildland Fire Management Strategy.2929
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הזדמנויות

הגנה על
בתים
ורכוש

הכנה
לשרפות
ממושכות
ורחבות
היקף

הגנה על
מבנים -
איתור
חומרים
דליקים

הגנה על
מבנים -
איתור
גורמי
מניעה

קביעת
"קוד בנייה"
למבנים
באזורי
סיכון

הזדמנויות בעלות עדיפות גבוהה

שרפה
יזומה
ומבוקרת

שרפה
מנוהלת

טיפול
מונע ללא
שרפות

טיפול
מונע
מקדים
לשרפה יזומה
ומבוקרת

ניהול
שרפות
הנגרמות
על ידי גורם
אנושי

אתגרים

צמחייה
וחומר דליק

בתים ,אנשים
ורכוש באזורי
סיכון

הצתה

תגובה מהירה
ויעילה לשרפה

מטרות

היערכות קהילתית
לשרפות

תגובה לשרפות יער

 .4.2ממשקי ניהול ברמה המקומית והאזורית
סוגים עיקריים של טיפולים בצומח

טיפול נפוץ בצומח המיושם בישראל ובעולם הוא יצירת
אזור חיץ .אזור חיץ הוא מרחב שהנפח והמבנה של

הנהוגים בשטחים פתוחים:

כיסוי הצומח מטופלים בו באופן המפחית את עוצמת

א .אזורי חיץ ללא צמחייה כלל ( - )fire breakשטח

חזית השרפה ואת קצב התקדמותה ,ומאפשר פעולות

חשוף וסטרילי ללא חומר דליק ('מכשולי אש' הנהוגים

כיבוי והצלה יעילות ובטוחות יותר .30הטיפול המרכזי

בספרד) .פתרון מסוג זה בעייתי מאוד מבחינת השלכותיו

באזורי החיץ נעשה על ידי צמצום נפח חומרי הבערה

הנופיות והאקולוגיות ובהיותו מורכב וכרוך בעלויות
ביצוע ותחזוקה גבוהות לאורך שנים.

ויצירת ניתוק אופקי ואנכי במבנה כיסוי הצומח .בעולם
נעשה שימוש באזורי החיץ בעיקר בשטחים פתוחים,
ואין לאזור חיץ הגדרה קבועה של רוחב או טיפול שתלוי

ב .אזורי חיץ עם צמחייה מעוצה המעוצבת להאטת

בייעוד הקרקע (יישוב/כביש/שטח טבעי וכו') .רוחבו

התקדמות האש ( - )fuel breakעל בסיס עקרון קיטוע

נקבע בהתאם לתנאי השטח (שיפוע ,מפנה ,משטר

הצומח ושבירת הרצף האנכי ,מורידים את רובד

רוחות) ולתצורת הצומח (סוג ,עומס ורציפות הדלק)

השיחים .שוברים גם את הרצף האופקי על ידי השארת

שיקבעו את התנהגות האש (טבלה  .)1שימוש לא נכון

מרווחים בין העצים .עלות הביצוע של אזורי חיץ אלה

באזורי חיץ עלול לפגוע במערכות אקולוגיות בשל

גבוהה ,אך הם הוכחו כיעילים במניעת שרפות .32אזורי

קיטוע או הרס של הצומח ובית הגידול ,ועלול להוביל

חיץ לאורך דרכים יהיו בדרך כלל מסוג .fuel break

תחזוקה נאותה .עם זאת ,שימוש מושכל באזור חיץ

גישות מרכזיות לטיפול בצומח

להתפרצות ולפלישה של מינים לאזור החיץ בהיעדר
הוא בעל ערך אקולוגי וחברתי  -כריתה ורעייה מאוזנת

סביב מבנים בשטחי השקה:33

יכולות להגדיל את המגוון הביולוגי ולתרום לכלכלה

א .מערך תלת-טבעתי של אזורי חיץ סביב מבנים -

המקומית ולחינוך הסביבתי.

הגישה הראשונה (איור  )5מתאימה יותר למרחבים
גדולים ומיושמת במדינות מערב ארה"ב ,קנדה
ואוסטרליה .גישה זו כוללת מערך תלת-טבעתי של

טבלה  :1סיכום רוחב רצועות החיץ המומלצות בארצות הים תיכוניות באירופה31

מדינה

רוחב רצועת החיץ המונהג בה

צרפת

 100מ׳ סביב אזורים עירוניים 200 ,מ׳ סביב אזורי יער

איטליה

 200-20מ׳ סביב אזורים עירוניים 400-200 ,מ׳ סביב אזורי יער (משתנה מאזור לאזור)

פורטוגל

 100מ׳ סביב אזורים עירוניים 200 ,מ׳ סביב אזורי יער

ספרד

 100-50מ׳ סביב אזורים עירוניים 400-100 ,מ׳ סביב אזורי יער (משתנה מאזור לאזור)

3030דופור-דרור ז' .2017 .מהם אזורי חיץ? הרצאה שהוצגה ביום עיון בנושא :אזורי חיץ לצמצום נזקי שרפה .רמת הנדיב.
Forest fires in the Mediterranean: A burning issue, WWF 2002.3131
Rigolot E. et al. 2004. Recommendations for fuel-break design and fuel management at the wildland urban interface: an empirical approach3232
in south eastern France. Institute of Mediterranean Forest Ecosystems and Forest Products Warm International Workshop, Athènes.
Green, L.R. 1977. Fuelbreaks and other fuel modifications for wildland fire control. Agriculture Handbook no. 499: 1-74. U.S. Department3333
of Agriculture, Forest Service.
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אזורי חיץ סביב מבנים שיוצר הפרדה הדרגתית בין

המקומיות .החוק היערני של צרפת משנת Art L.( 2001

שטחים טבעיים עם עומד (יחידת משנה של חברת

 )321-5-3מציג מודלים שונים לטיפול בצומח בהתחשב

הצמחים) צומח גבוה לבין שטחים עירוניים .כאשר

בייעודו ובשימושי הקרקע של אזור החיץ 34ומתייחס

מדובר על שטחים טבעיים ומצומצמים בתוך העיר

לאזורים המועדים לשרפות סביב מבנים הקרובים מ200-

ובגבולותיה ,גישה זו אינה בהכרח מיטבית .המערך

מ' ליער ,לחורש ,לגריגה או לבתה .בטווח של 100–50

הטבעתי בנוי משלושה אזורי חיץ המחולקים על פי

מ' מהמבנה יש לתחזק באופן קבוע את עומס הביומסה

מרחק מהמבנה :א 10 .מ' סביב הבית  -נטולי צמחייה

הדליקה בהתאם לתקנות המקומיות ולצומח המקומי

או בעלי נפח כיסוי צומח מצומצם .נדרשת הוצאה של

(טבלה  1ואיור .)6

ב 30–10 .מ' סביב הבית  -דילול הצומח המעוצה ,הרמת

על פי מודל זה ,הצומח מקבל טיפול שונה במקרה של

הנוף והוצאת הביומסה הצמחית הדליקה .ג 60–30 .מ'

אזור חיץ שמטרתו לצמצם את היקף השרפה (אזור

סביב הבית  -דילול כיסוי הצומח והוצאת הביומסה

חיץ אסטרטגי) ,ובמקרה של אזור חיץ שמטרתו לצמצם

הצמחית הדליקה.

השפעה על מטרה (כמו בשטח ההשקה עיר-טבע).

ביומסה צמחית מתה (ענפים ,מחטים ,אצטרובלים וכו').

בשטח הנמצא בבעלות פרטית באזור מגורים בעל
ב .טיפול מודולרי בצומח בטווח מוגדר לפי חוק  -גישה

השטח מחויב לטיפול בצומח על פי חוק ,גם אם אין בו

זו מתאימה יותר למדינות באגן הים התיכון ובעלות

מבנה .בצרפת נושא אזורי החיץ קבוע בחוק ,ומתקיימת

מאפיינים דומים יותר למדינת ישראל .הגישה מבוססת

אכיפה על מימושו מטעם הרשויות .הקנס על אי-עמידה

על תורת אזורי החיץ שפותחה בצרפת .מערך זה מתבסס

בהגדרות אזור חיץ סביב מבנה עומד על  30אירו למ"ר,

על ניתוק הרצף האופקי והאנכי בין מרכיבי כיסוי הצומח

ומוטל על בעל הנכס .32אזורי החיץ מסוג זה לא צפויים

בטווח של  200–50מ' ממבנה לפי חוק ,אך אופי התכנון

לפגוע במערכת האקולוגית המקומית ,מלבד התבססות

והתחזוקה גמישים ומותאמים למקום ,כפוף לתקנות

מיני צמחים פולשים ,שניתנת לשליטה בקלות יחסית.20

איור  :5המערך הטבעתי המומלץ של אזורי חיץ סביב מבנים במערב ארה"ב ובקנדה
()http://www.sbcounty.gov/calmast/sbc/html/defensible_space.asp

3434סיכום הדיונים וההמלצות של הוועדה המקצועית לשיקום ופיתוח הכרמל ,1990 .הביוספרה י"ט.
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השימוש באזורי חיץ החל כבר בתחילת שנות ה50-

חיץ בחלקים מהעיר חיפה מטעם העירייה .בהמשך

בארה"ב .35מאז שנות ה 90-המוקדמות נעשה השימוש

למסקנות אלה הוקמו בישראל אזורי חיץ רבים סביב

באזורי חיץ במסגרת המאבק בשרפות יער רכיב

יישובים על ידי הקרן הקיימת לישראל (קק"ל) ,רשויות

משמעותי בממשק היער באזורים הים תיכוניים של

מקומיות ,יוזמות פרטיות וכן מוסדות אקדמיים ,כגון

צרפת ,ספרד ,יוון ופורטוגל .נושא פיתוח אזורי חיץ

הטכניון ואוניברסיטת חיפה.

כאמצעי להפחתת נזקי שרפות בישראל עלה כבר
לאחר השרפה של  1989בהר הכרמל ,36אך לא הגיע

חשוב לציין כי אזורי חיץ הם פתרון חלקי בהקשר

לכדי יישום כולל .גם לאחר השרפה בכרמל בשנת 2010

העירוני ,כל עוד כלל הצומח ביישוב לא מטופל

הומלץ על הקמת אזורי חיץ 37סביב יישובים ולאורך

וחומרי בערה נוספים ,דוגמת פסולת וגזם ,מושלכים

דרכים ,לצד עיצוב נוף הצומח העתידי ,עידוד רעייה

בשולי היישוב .הם אינם מספיקים ללא גורמים נוספים

ופעולות שיקום כגון ממשק הצומח המתחדש ,מניעת

החיוניים לטיפול בשרפות ,כגון מערכת אספקת מים

סחף קרקע ,תפקוד הכרמל כשמורה ביוספרית וכו'.

יעילה ודרכי גישה נוחות לרכבי הכיבוי .נוסף על כך,

לאחר השרפה בכרמל ולאור המלצות הוועדה שהוקמה

ללא שיתוף הציבור קיימות בעיות של התנגדות תושבים,

בעקבותיה ,החלו בכרמל פעולות לטיפול באזורי חיץ

כמו ביער שריגים ובקריית טבעון .בעיות אלה יכולות

סביב יישובים ,על ידי ענף היער של מחוז צפון ברשות

להכשיל או לעכב את הטיפול בשטח ובצומח ,שנחוץ

הטבע והגנים (רט"ג) .כמו כן ,החלו בהקמה של אזורי

ביותר להקטנת הרגישות לשרפות.

איור  :6איור סכמטי של אזור חיץ לאורך כביש.28

גבול אזור
החיץ

עצים
ושיחים
שהוסרו

 =Dקוטר הצמרת הגדולה ביותר בתוך תחום אזור החיץ
 =dרוחב קבוע של  3מ’ בין קצה הדרך לצמרת העצים
שנשארו בתוך תחום אזור החיץ
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{}5

גישות לשיקום לאחר שרפה
ולהקטנת הרגישות לשרפות

גישות לשיקום לאחר שרפה ולהקטנת הרגישות לשרפות בקצרה
•בדצמבר  2014פורסמה טיוטת תקנות של הרשות

האוכף ,של התאמה ואסדרה בין-גופית במקרים

הארצית לכבאות והצלה בנושא "הגנה על

מורכבים מבחינת העלויות ,ושל ייעוד השטח

יישובים מפני שרפות יער" ,הכוללת הנחיות

ושימושי קרקע.

מפורטות למימוש אמצעי מזעור סיכונים

•בתכנון מערך הגנה יש להביא בחשבון כי ְמעבר

והתרעה מפני שרפות במרחב העירוני.

להיבטים האקולוגיים והממשקיים ,ישנם

•תקנות אלה צפויות להיות מאושרות בקרוב,

היבטים כלכליים וחברתיים שהם חלק בלתי

ועוסקות ביצירת מעטפת הכוללת שלוש רצועות

נפרד מתהליך הטיפול בשטח ברמה העירונית.

סביב היישוב ,אך הן נוגעות לאזורי הממשק

•שילוב הקהילה בתהליכי שיקום והקטנת

בין השטחים הפתוחים מחוץ לעיר לבין השטח

הרגישות לשרפות יכול לייעל משמעותית הצלת

הבנוי בלבד.

חיי אדם ורכוש ,יוצר שותפויות עם בעלי עניין

•התקנות הללו מתאימות בעיקר לשרפות בשטחים

משמעותיים ,רותם את הציבור ,ומסייע להטמיע

פתוחים ולשרפות בגבול העיר ,ולכן יש להרחיב

אסטרטגיות להגנה מאש כחלק מהמערך הלאומי.

את ההמלצות והפעילויות לאירועי שרפה בתוך

•ביולי  2016בארה"ב הוציא ה NFPA-האמריקאי

העיר ,כפי שאירע בחיפה ובזכרון יעקב.

מסמך העוסק בצמצום נזקי שרפות קהילתי,

•כמו כן ,עלות הקמת אזורי חיץ בהתאם לתקנות

והדגשים העיקריים בו הם בנושאי חינוך,

ותחזוקתם גבוהה ביותר ,ומוטלת על הרשות

אכיפה ,תגובה בחירום ,פתרונות הנדסיים

המקומית בלבד .חסרות הגדרות של הגוף

וטכנולוגיים ויצירת תמריצים כלכליים.

 .5.1גישות לשיקום שטחים לאחר שרפה
שרפות בממשק טבע-עיר ,האחרון שבהם בחודש מאי

היקף המחקר בעולם בתחום שיקום שרפות יער עירוני

בצרפת.38,39

התפתח וצמח מאוד במהלך העשור האחרון .בארבע

2016

השנים האחרונות התקיימו שני כנסים אקדמיים בנושא

נובעת מכמות השרפות הגדלה והולכת ,ומהתחזית

הצמיחה בהיקף המחקר בנושא זה

3535המשרד להגנת הסביבה ואח' .2011 .דו"ח המלצות ועדת ממשק היער ושיקום אקולוגי בכרמל.
3636אלבז נ' .2017 .יישום בשטח — מודל רמת הנדיב .הרצאה שהוצגה ביום עיון בנושא :אזורי חיץ לצמצום נזקי שרפה .רמת הנדיב.
3737צורף ח' .2017 .אזורי חיץ בישראל — תמונת מצב .הרצאה שהוצגה ביום עיון בנושא :אזורי חיץ בישראל  -תמונת מצב .רמת הנדיב.
Modugno S. et al. 2016. Mapping regional patterns of large forest fires in Wildland-Urban Interface areas in Europe. J. Environ. Manage.,3838
172: 112-126.
.UNISDR International Conference on Forest Fires and Wildland Urban Interface Fires, 20163939
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שמספרן צפוי לגדול עוד יותר בשל שינוי האקלים

שיקום שטחי גינון ,טיפול בפינוי פסולת דליקה

העולמי .קיימות מספר גישות לתכנון טבע עירוני

והיערכות למניעת סחף קרקע .פעולות אלה צפויות

ולשיקומו לאחר שרפה .מרכיב מרכזי בגישות השונות

לשפר את בריאות הצומח ולאפשר שימוש נוסף

הוא תוכנית ניהול שרפות ,הכוללת :הפחתת סיכונים,

בעצים שנפגעו ,וכך ליצור יתרון כלכלי.

היערכות ,תגובה ושיקום .31בעולם המדעי קיים עיסוק

•בשלב השני הומלץ על פעולות ארוכות טווח.

נרחב בנושא .במסגרת דו"ח מיוחד של סוכנות המזון

במרבית המקרים המערכות האקולוגיות משתקמות

והחקלאות של האו"ם ( ,40 )FAOנטען שיש לחלק את

בתהליך התחדשות טבעית .עם זאת ,יש לוודא שאין

החלופות השיקומיות לשני שלבים:

הפרעות נוספות ולשלב בקרה ושיקום פעילים .הדו"ח

•בשלב הראשון נדרשות פעילויות מיידיות/בטווח

ממליץ על תכנון אקולוגי פרטני בנושאי ממשק

זמן קצר ,הכוללות פעולות חירום לצורך בקרת

הצומח ואזורי החיץ ,ועל ליווי תהליך השיקום

סיכונים מיידית :טיפול בעצים מתים והסרה שלהם,

הטבעי בניטור ובמחקר מלווה.

 .5.2מדיניות לשיקום לאחר שרפה ולהקטנת הרגישות לשרפות בישראל
לאחר השרפות הגדולות בשער הגיא ( )1995ובכרמל

התכנוני והביצועי של אזורי החיץ .הרפורמה כללה

( )2010הוקמו ועדות מקצועיות ,בהשתתפות נציגי

את הקמת הרשות הארצית לכבאות והצלה (שיצרה

ממשלה ,הגופים המנהלים את המרחבים ,כב"ה ובעלי

פיקוד מרכזי ל־ 24גופי כבאות אזוריים ומרכז שליטה

עניין נוספים .בעקבות פעילותן הופקו לקחים והוסקו

ארצי לכיבוי אש) ,הגדלת מספר תקני לוחמי האש (עם

מסקנות בתחום ממשק הצומח (טיפולים כמו דילול,

תחילת הרפורמה עמד יחס הכבאי לתושב בישראל על

גיזום ורעייה יזומה וכן הקמת אזורי חיץ) ,הכוללות

 1:6,000לעומת  1:900בארה"ב ו 1:1,200-1,000-באירופה),

פעולות שיש לנקוט לאחר שרפה לצמצום שרפות

הגדלה וחידוש של צי רכבי הכיבוי ,הקמת תחנות כיבוי

עתידיות ,כיבוי שרפות ושיקום שטחים שרופים.

אש נוספות והקמת טייסת חדשה לכיבוי אש .תקציב
מערך הכבאות שעמד ב־ 2012על כ־ 700מיליון הגיע
ב־ 2016ל־ 1.2מיליארד ,עלייה של כ־ .70%עם זאת,

בשנת  2011הוגדרו הנחיות להקמה ולתחזוקה של אזורי
חיץ להגנת יישובים משרפות על ידי צוות של המשרד

בשנים האחרונות הואט קצב תוספות התקציב לכמאה

להגנת הסביבה ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,רט"ג

מיליון שקלים בשנה.

מוטלת על הרשות המוניציפלית תוך בקרה של גורמי

בדצמבר  2014פורסמה טיוטת תקנות של הרשות

התכנון בוועדה המחוזית וכב"ה.

הארצית לכבאות והצלה בנושא "הגנה על יישובים

וקק"ל .האחריות למימוש אזורי החיץ בתוך היישוב

מפני שרפות יער" ,הכוללת הנחיות מפורטות ליצירת
בשנת  ,2012בעקבות אסון הכרמל ,ביצעה הממשלה

מעטפת הגנה ליישוב מוגן או רצועות הגנה לקטעי

רפורמה במערך הכבאות  ,41והסדירה את פעילות

כביש מוגן .תקנות אלה צפויות להיות מאושרות בקרוב,

רשות הכבאות וההצלה על פי חוק .42התקנות שנקבעו

אך הן נוגעות לאזורי הממשק בין השטחים הפתוחים

בחוק על ידי השר לביטחון פנים ,נותנות מענה לנושא

מחוץ לעיר לבין השטח הבנוי ,ולא לשטחים בתוך

FAO, 2001 International Handbook on Forest Fire Protection :Technical guide for the countries of the Mediterranean basin.4040

4141אילן ש' ומילמן ע'" .2016 .תקציב הכיבוי הוגדל ,אך טרם נוצל במלואו" .כלכליסט .27.11.16
4242חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה ,התשע"ב.2012 ,
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על האחראי מוטלת החובה:

הערים .כמו כן ,בקק"ל מעריכים שעלות הקמת אזורי
חיץ בהתאם לתקנות תעלה כ 250-מיליון שקלים,

•להכין "תוכנית הגנה"  -תוכנית ליצירת מעטפת הגנה

והתחזוקה תעלה אף היא מאות מיליוני שקלים בפריסה

ליישוב מוגן או רצועות הגנה לקטעי כביש מוגן;

רב-שנתית .נושא העלויות הגבוהות של הקמת אזורי

להביאה לאישור מפקד המחוז שבתחומו מצוי היער.

החיץ ותחזוקתם ,שמוטלות על הרשות המקומית ,יצר

•לבצע תחזוקה שוטפת  -על האחראי לוודא כי פרטי

מחלוקת תקציבית ועיכב את אישור התקנות ויישומן.

תוכנית ההגנה והעבודה הנדרשת לצורך ביצוע

עקב המחלוקת בין משרדי הממשלה השונים ובינם לבין

פרטי תוכנית מעטפת ההגנה שאושרה ,מתבצעים

הרשויות המקומיות וקק"ל נמנע עד כה אישור התקנות

בפועל ,לרבות פעולות תחזוקה שוטפת ,ניקוי ,הסרת

להגנה על יישובים המוקפים ביער מפני שרפות ויישומן.

מכשולים ,דילול צמחייה ,גיזום ורעייה.
•לדווח אחת לשנה  -האחראי ליער ידווח אחת לשנה

בשל המחלוקת על התקציב במשרדי הממשלה ועיכוב

למפקד המחוז בדבר העבודות שבוצעו.

הביצוע הנחו גורמי המקצוע בכבאות את הרשויות
ברחבי הארץ לפעול בהתאם לטיוטת התקנות והכללים,

•להציב ולתחזק מחסן ציוד כיבוי אש  -רשות

וחלק מן הרשויות אכן פעלו בהתאם לכך ועל חשבונן.

מקומית תציב ותתחזק בכל יישוב מוגן מחסן ציוד

יש להוסיף כי תקנות אלה מותאמות בעיקר להתמודדות

כיבוי (תוספת שלישית).

עם שרפות בשטחים פתוחים ובגבולות העיר ,ולכן יש

•לוודא שתותקן רשת אספקת מים כנדרש לצורכי

להרחיב את ההמלצות והפעילויות גם לאירועי שרפה

טיפול באירוע כבאות והצלה (צנרת ,ברזי כיבוי

בתוך העיר ,כפי שאירע בחיפה ובזכרון יעקב.

ומתקנים אחרים שייקבעו על ידי מועצת הרשות
הממשלתית למים ולביוב ובהסכמת השר לביטחון
הפנים (לפי סעיף (46ד) לחוק).

בטיוטת תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה "הגנה
על יישובים מפני שרפות יער" (לפי סעיפים 128 ,46 ,42

מטיוטת התקנות עולים מספר אתגרים:

לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה התשע"ב) ,מי

•פיזור האחריות במקרים מורכבים מבחינת

שחלה עליו האחריות לקיום הוראות בעניין בטיחות
ואש והצלה בנכס הוא בעל הנכס והמחזיק בנכס

בעלות ושימוש ללא אסדרה  -מי דואג

(כמשמעותו בסעיף  40לחוק הרשות הארצית לכבאות

שהאחראי יעשה זאת?

והצלה ,התשע"ב .)2012-אחראי ליער או מי מטעמו ,הוא

•מי מתאם בין הגופים?

אחראי להכנת תוכנית הגנה ,לרבות )1( :הקרן הקיימת

•מה קורה אם לא מבצעים? מהו העונש?

לישראל; ( )2הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים;

•על מי מוטלת האכיפה?

( )3הרשות המקומית; ( )4רשות מקרקעי ישראל; ()5

•מי נושא בעלויות בשטחים הפרטיים?

נתיבי ישראל  -החברה הלאומית לתשתיות תחבורה; ()6

•מה קורה כשאין מבנה אך השטח בעל עומס

משרד הביטחון או צה"ל; ( )7אדם פרטי .האחראי חייב

דלק צמחי?

למלא אחר כל הוראה לפי כל דין בעניין בטיחות אש
והצלה ,במועד שנקבע לכך ,ולהחזיק אמצעי בטיחות

בארה"ב ,למשל ,מתבצע מיפוי מטעם האחראי המרכזי

אש והצלה במצב תקין.

בכל תא שטח ברמה הארצית ,ונוצר שיתוף בין בעלי
העניין בקנה מידה מקומי ולאומי (איור .)7
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איור  :7שותפים מרכזיים לשיקום לאחר שרפה ולהקטנת הרגישות לשרפות בארה"ב בהתבסס על השטח שהרשויות השונות מנהלות
בכל מדינה29

על פי תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה מערך

דרך עפר היקפית  -דרך עפר שרוחבה לא יפחת מ 6-מ',

ההגנה כולל הקמת "מעטפת הגנה ליישוב" במפגש בין

שתהיה נקייה מצומח ,ותאפשר מעבר חופשי לכלי רכב

יישוב ליער וברוחב של  76מ' מקו הבתים (איור .)8

לכיבוי ולחילוץ בתחומי הרצועה הפנימית ולכל אורכה.

מרכיבי מעטפת ההגנה ליישוב כוללים:
הרצועה החיצונית  -רצועה שרוחבה לא יפחת מ50-
רצועה פנימית  -באזור הסמוך לבתי היישוב או לשטחים

מ' ,צמודה לרצועה הפנימית ומקבילה לה ,והמרחק בין

החקלאיים הצמודים להם ,תיקבע רצועה ברוחב  20מ',

צמרות עצים יהיה לפחות  5מ'.

וצפיפות העצים בה תעמוד על  5עצים לדונם ,והמרחק
בין צמרות עצים יהיה לפחות  10מ'; המרחק בין חזית

רצועת הגנה לקטע כביש מוגן  -תיקבע כך שתהיה

המבנה לצמרות העצים לא יפחת מ 10–5-מ' (כתלות במין

צמודה לקטע הכביש המוגן ,משני צידיו ומקבילה אליו,

העץ) .ההתייחסות לגיזום כוללת :ניתוק אנכי ,גובה מרבי

רוחבה לא יפחת מ 10-מ' ויתבצעו בה תחזוקה והשקיה

לשיח  1.20מ' ,מרחק  6מ' בין שיחים .ברצועה הפנימית

קבועה של העצים.

יהיו דרכים המאפשרות מעבר מהיר לרכבי כיבוי מן
היישוב לדרך העפר ההיקפית.
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איור  :8מעטפת הגנה ליישוב :רצועה ראשונה ,דרך ,רצועה שנייה16

יישוב מוגן

רצועה פנימית
 5עצים לדונם

 20מטר

 100-60מ׳ ספיקה
של  1,000ליטר
לדקה בשני
הידרנטים בקוטר
 3צול ובלחץ 7-2
אטמוספרות

דרך עפר
היקפית

רצועה חיצונית 5 -מ׳
מרחק בין צמרות

 6מטר

 50מטר

 150-100מ׳
ספיקה של
 500ליטר
לדקה בשני
הידרנטים
בקוטר  2צול

מההנחיות לביצוע מעטפת הגנה ליישוב עולים מספר

העוסקת בגיזום ובצפיפות הצומח ברצועה הפנימית

אתגרים:

אין התייחסות לתצורת הצומח ,לטופוגרפיה (שיפוע

•רוחב הרצועה בשטחי טבע עירוני  -שטחי טבע

ומפנה) ,לשימוש הקרקע ולייעוד שלה ,דבר המפחית

עירוני הם לרוב מובלעת צרה כמו בוואדיות של

את יעילות הטיפול ומקשה על ביצוע מעטפת

חיפה ,שלא מאפשרת מספיק מקום לביצוע הרצועה

ההגנה בשל התנגדויות התושבים .ישנה עדיפות

ללא הפרה אינטנסיבית של השטח ( 76מ' הם

למיקוד הטיפול לפי ייעוד ותנאי השטח .בטיוטת

לעיתים רוחב כלל השטח הטבעי) ,ועלויות הביצוע

התקנות יש גמישות מסוימת (סעיף ( 4א)( )5בתקנות

והתחזוקה שלה גבוהות (עד כדי בלתי אפשריות)

מאפשר למפקד המחוז בנסיבות חריגות ומנימוקים

בשל השיפועים החדים והגישה הקשה.

שיירשמו ,לאחר שנתן דעתו לשיקולי בטיחות אש

•שטחים בתוך העיר  -מיקומה של מעטפת ההגנה

ולמידת הפגיעה הנגרמת להגנת היישוב ,לאשר

ליישוב מוגן נקבע על פי חזיתות המבנים של כל

תוכנית הגנה שאינה מקיימת באופן מלא אחר

בתי היישוב הקיצוניים ,ואין התייחסות למה שקורה

התנאים הקבועים בכללים) ,אלא שמשמעותה היא

בתוך היישוב ,כמו מסדרונות ירוקים (בשטחים

שכדי שתתקבל החלטה חריגה מסוג זה ,דרושה

פרטיים או ציבוריים) שמאפשרים לאש לדלג אל

נשיאה ישירה באחריות מצד מפקד המחוז .יש
צורך לכלול בתקנות הוראה מפורשת בדבר התאמת

תוך העיר.

הטיפול בצומח לתנאי השטח.

•כללי אצבע לצפיפות הצומח  -בתוספת הראשונה
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 .5.3היבטים חברתיים-כלכליים לשיקום לאחר שרפה ולהקטנת הרגישות לשרפות בישראל
בשטחים פתוחים שמשיקים לשטחים עירוניים ישנה

ובשיקום לאחר שרפה ,ונעשים כלים חשובים בממשק

מורכבות רב-ממדית .מעבר להיבטים האקולוגיים

השרפות העירוני .קונפליקט מרכזי בתהליך תכנון

והממשקיים ,ישנם היבטים כלכליים וחברתיים שהם

ושיקום לאחר שרפה באזורים עירוניים הוא ריבוי בעלי

חלק בלתי נפרד מתהליכי הטיפול בשטח ,השיקום

העניין ,בדגש על הציבור והקהילה המקומית .במקרה

והקטנת הרגישות לשרפות ברמה העירונית.

של חיפה ,שהשטחים הטבעיים והשטחים הבנויים בה

ההיבט הכלכלי  -ההתייחסות לנזקי השרפה במודלים

שלובים זה בזה ,תכנון ממשק שרפות ושמירה על הנוף

הכלכליים היא כהשפעה חיצונית שלילית .נושא נזקי

הטבעי והאנושי הם מהלך מורכב הדורש התגייסות

רכוש ושמאות ,יחד עם הפן הכלכלי של הגורם או

של כלל המעורבים .במקום שהמרחב הציבורי ,הפרטי

הרשות המבצעים ,הוא חלק משמעותי בתהליך השיקום.

והטבעי נפגשים ,חינוך ,שיתוף הציבור ,הסברה ואכיפה
הם הכרח להצלחת תהליך תכנון ושיקום לאחר שרפה.

מחקרים קובעים כי יש לשקול את החלופות לטיפול
בשרפות על ידי ניתוח עלות-תועלת כלכלי של פעילויות
טרום-שרפה ,או פעילויות שיקום לאחר שרפה .43

בשנת  2016הוקמה העמותה הישראלית למיגון מפני

לשם כך ניתן להתאים לישראל מודלים מהעולם של

אש ,כסניף הישראלי של ארגון ה NFPA-האמריקאי ,ואף

ביטוחים ייעודיים לשרפות ,שייתנו מענה מקיף לנזקי

הוכרה כארגון-בת של ארגון זה .45העמותה נוסדה על ידי

רכוש ונפש .44נוסף על כך ,הפגיעה בשירותי המערכת

בכירים העוסקים בתחום זה ,הן מהמגזר הפרטי הן מהמגזר

האקולוגית מובילה לשינויים בשטח ,שניתן לכמתם

הציבורי ,במטרה לקדם את הטיפול בנושאי בטיחות אש

לצורך הערכת הפגיעה הסביבתית וגיוס משאבים

והצלת חיים במדינת ישראל ,ופועלת בתחומים הבאים:

לשיקום לאחר שרפה ,כגון השפעות שליליות על רעש,

מניעת דליקות ,מיגון מפני אש ,כיבוי אש ,פיתוח מודעות

טמפרטורה ,זיהום ,תיירות וכו'.

ציבורית בנושא מיגון אש ,קידום מחקר ,ייזום תקינה,

ההיבט החברתי  -שיתוף ציבור אזרחי העיר ,חינוך

קידום שיתוף פעולה וחילופי מידע בין העמותה למוסדות

והסברה הם מרכיבים משמעותיים במניעת שרפות

ולארגונים הקשורים לנושא בארץ ובעולם.

 .5.4גיוס התושבים והקהילה לשיקום לאחר שרפה ולהקטנת הרגישות לשרפות
•להגדיר את גבולות שטחי ההשקה העירוניים של

בשילוב הקהילה בתהליך השיקום לאחר שרפה

הקהילה.

ובהקטנת הרגישות לשרפות טמון פוטנציאל משמעותי

•לזהות ולקבוע סדר עדיפויות לאזורים עבור טיפולים

לשיפור היכולת להציל חיי אדם ורכוש ,ליצירת

להפחתת דלקים שיש בהם סיכון לאש.

שותפויות עם בעלי עניין ,ולרתימת הציבור לסיוע
בהטמעת אסטרטגיות להגנה מאש כחלק מהמערך

•להמליץ על סוגים ושיטות לטיפול בצומח.

הלאומי .ברמה הפרטנית השימוש בתהליך שיתופי

•להשפיע על אופן קבלת תקציבים מקרנות

נעשה כדי להגדיל את התועלת והיכולת של הקהילה

ממשלתיות עבור מיזמים שאינם ממשלתיים בשטחי

המקומית:26

ההשקה העירוניים.

Levy S. 2011. Wildfire Management: The Economic Tradeoff between Ex-Ante Fire Prevention Costs and Ex-Post Social Costs. EAERE4343
18th International Conference, June 2011.

4444דוידוביץ' א' .2016 .השלכות שינויי האקלים על ענף הביטוח והמשק הישראלי .עבודת גמר לתואר דוקטור ,אוניברסיטת חיפה.
4545מתוך אתר העמותה הישראלית למיגון מפני אש (ע''ר) .NPAIL
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•לחזק את המאמצים המקומיים להפחית את דליקות

בשטחי השקה עירוניים שעוסקים בשאלות המרכזיות

המבנים ,לשפר את הניהול והתקשורת בחירום,

בשיתוף הקהילה :כיצד לכנס בעלי עניין? אילו גורמים

לטפח חינוך ציבורי ופעולות להקטנת הסיכון לאש.

לשקול בהערכת הסיכונים הקהילתיים וכיצד לקבוע את

•לסייע לבנות אמון וקשרי עבודה טובים בקרב

סדר העדיפויות ביניהם? כיצד לפתח תוכנית הגנה כדי
להתמודד עם סכנת השרפות? בשנת  2004יצא המדריך

המשתתפים ובעלי העניין.

הראשון שעוסק בהכנת תוכנית הגנה מאש

•להבטיח כי בעיות פוטנציאליות וחסמים מזוהים
ומטופלים בתהליך התכנון.

לקהילה47

ומטרותיו העיקריות הן:
•שיתוף פעולה :תוכנית הגנה מאש לקהילה צריכה

•לבנות תמיכה מקומית חזקה וליצור חוסן קהילתי.

להיבנות בשיתוף פעולה של נציגי השלטון המקומי
הפחתת הסכנה לאש בקהילה משולבת בתוכנית

והמדינה ,בהתייעצות עם סוכנויות פדרליות ובעלי

האסטרטגית של מערך הכיבוי בארה"ב .מדובר במאמץ

עניין אחרים.

לאומי ששותפים לו בעלי בתים ,כבאים ,פרנסי ערים

•צמצום דלקים ממוקד :על תוכנית הגנה מאש

ומנהלי קרקע ,ונועד להפחית את הסיכון לאש בקהילות

לקהילה לזהות ולקבוע סדר עדיפויות בתחומים

ברחבי ארה"ב .תוכנית הקהילות להגנה מאש של ארה"ב

לטיפול בהפחתת דלקים מסוכנים ולהמליץ על סוגים

( )CWPPגובשה בחסות האגודה הלאומית להגנה מפני

ושיטות של טיפול שיגנו על קהילה אחת או יותר

אש של שירות היערות במשרד החקלאות של ארה"ב.46

בסיכון ועל תשתיות חיוניות.

נוסף על כך ,קהילות עם תוכניות הגנה קהילתיות מאש

•טיפול במבנים :תוכנית הגנה מאש לקהילה חייבת

מקבלות עדיפות למימון מיזמים להפחתת דלקים

להמליץ על אמצעים שבעלי בתים וקהילות יכולים

במסגרת החוק לשיקום ולבריאות היער ( .)HFRA

לנקוט כדי להקטין את הדליקות של מבנים בשטח

במסגרת תוכנית זו יצאו מספר מדריכים לקהילות

שהתוכנית מתייחסת אליו.

צילוםDavid King, Flickr CC BY-NC-ND 2.0 :

Community Wildfire Protection Plan (CWPP(.4646
Preparing a Community Wildfire Protection Plan: A Handbook for Wildland-Urban Interface Communities.4747
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עיקרי ההמלצות שפורסמו במדריך זה:

•קביעת קדימויות והמלצות לקהילה באמצעות

•הקמת צוות ליבה המורכב מנציגים מקומיים ,מנציגי

שימוש במפת הבסיס ובהערכת סיכונים קהילתית.

ממשלה ,מרשויות אש מקומיות ומסוכנות ממשלתית

זיהוי סדרי עדיפויות לטיפול בדלק הצומח המקומי,
להפחתת דליקות המבנים ,לשיפור יכולת התגובה

האחראית ליער או לשטחים הפתוחים.

ועוד ,וקביעת סדר עדיפויות למיזמים העוסקים

•זיהוי ועירוב נציגים מקומיים וסוכנויות ממשלתיות
שונות לניהול מקרקעין.

ישירות בהגנה מאש ובהפחתת סכנת שרפות
בקהילה.

•כינוס בעלי עניין  -יצירת קשר ועידוד מעורבות
פעילה בפיתוח התוכנית אצל מגוון רחב של בעלי

•פיתוח תוכנית פעולה ואסטרטגיית יישום והערכה
מפורטת המלווה את תוכנית הקהילות להגנה מאש,

עניין.
•יצירה משותפת של מפת בסיס קהילתית המגדירה

כמו גם תוכנית ניטור ,שיבטיחו הצלחה לטווח ארוך.

את שטח ההשקה העירוני של הקהילה ומציגה

•סיום הכנת תוכנית ההגנה מאש לקהילה והצגת
תוצאותיה לקהילה ולבעלי העניין.

אזורים מיושבים שנמצאים בסיכון ,שטחים מיוערים
המכילים תשתית אנושית קריטית ,ואזורי יער

מדריך נוסף משלים ,הכולל גישה משותפת להפחתת

בסיכון לשרפות בקנה מידה גדול.
•פיתוח משותף של הערכת סיכונים קהילתית

סיכוני אש לקהילות ולסביבה ויישום תוכנית אסטרטגית

הכוללת :עומסי דלק ,הסיכוי והסיכון להתרחשות

של עשר שנים ,יצא בשנת  .482006המדריך כולל זיהוי

שרפה ,מיפוי בתים ,עסקים ותשתיות בסיכון; ערכים

מספר משימות הקשורות לפיתוח של תוכניות קהילה,

קהילתיים אחרים בסיכון ,יכולת ומוכנות מקומית

ומכיל סיוע טכני נוסף לפיתוחן בשטח הממשק העירוני.

למניעת שרפות .נוסף על כך ,מתבצע דירוג של

נוסף על כך ,בשנת  2008פיתחה קבוצה שיתופית

רמת הסיכון לכל גורם ,והוא מצורף למפת הבסיס

הכוללת סוכנויות מקומיות ,מדינתיות ופדרליות ויחידים

המתאימה.

מרחבי ארה"ב את מדריך הקהילה להכנה וליישום של
תוכנית הגנה מאש לקהילה.49

 .5.5הסברה וחינוך
האגודה הלאומית להגנה מפני שרפות בארה"ב ()NFPA

והנחיות לפעולות שיש לנקוט מראש כדי להעלות את

פרסמה ברשת בחודש יולי  2016אוסף של דפי מידע

רמת ההגנה מפני אש .קהל היעד מורכב מבעלי בתים

והנחיות יישומיות במטרה לעזור לתושבים להפחית

שישתמשו בערכה כדי ליצור מרחב הגנה מאש סביב

את סיכוני השרפות של שדות קוצים ויערות" .50ערכת

ביתם ,מחברי קהילה שמעוניינים לעבוד עם שכניהם

מידע" זו מרכזת מידע והנחיות שנועדו להעלות את

במטרה להקים אתר שמביא בחשבון את סיכוני האש,

המודעות בנושאים שונים של היערכות והפחתת

ומתושבים שמחפשים צעדים שיוכלו לנקוט ברגע

הסיכונים לשרפות :האיומים והסכנות ששרפות עלולות

הנכון כדי להתריע מפני מצבי קיצון וגורמי סיכון בטרם

לגרום לחיי אדם ולרכוש ,כלים להתמודדות עם שרפות

התפרצותה של האש.

A Collaborative Approach for Reducing Wildland Fire Risks to Communities and the Environment 10-Year Strategy Implementation Plan.4848
Community Guide to Preparing and Implementing a Community Wildfire Protection Plan.4949

5050מתוך אתר הביטוח  -איגוד והתאחדות המבטחים בישראל.
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"ערכת המידע" כוללת את הפרטים הבאים:51

ותוכניות חינוך שמטרתן להעלות את המודעות לנושא
מניעת שרפות בקהילה ובציבור הרחב.54

•מדריך לעקרונות מיגון מאש.
•רשימת תיוג ( )Checklistהמציגה טיפים לבטיחות

בארה"ב הוציא  NFPAביוני  2016מסמך העוסק בצמצום

באש עבור בעלי בתים.

נזקי שרפות בקהילה .55הדגשים העיקריים של תוכנית

•קהילות ברחבי ארה"ב הפועלות במסגרת התוכנית

זו (איור  )10הם:

למיגון מפני אש.
•מידע הכולל הנחיות ותרשימים בנושא מיגון אש.

א .חינוך

•רשימת תיוג המציגה סיכונים ועצות לימים שסכנת

•קביעת תמהיל התוכן החינוכי הדרוש כדי ליידע את

השרפות בהם גבוהה.

הציבור ולגרום לשינוי התנהגותי של האזרחים.

•מסמך להערכה משותפת לסכנת שרפות של תושבים

•חינוך אפקטיבי שכולל את הרחבת הידע לגבי

ושירותי כב"ה מקומיים.
•מערך כלים מקיף למיגון מאש (.)Firewise

סיכונים קהילתיים ,שינוי תפיסות ועמדות ועידוד
שינויים התנהגותיים ,והוא בר-מדידה לצורך

שירותי הכיבוי בניו זילנד 52מציעים לאזרח שירותים

הערכה.

רבים ,הכוללים סיוע בתכנון בטיחות הבית ויישומון
סיוע בתכנון נתיב בריחה מיטבי (,)escape planner

ב .אכיפה
•בקרה על סטנדרט האכיפה הקיים ,הסקת מסקנות

תוכניות חינוך למודעות לשרפות ולמניעת שרפות
לגילאי The Fire Awareness & Intervention( 17–5

לגבי מידת האכיפה הנדרשת והתאמת הסטנדרטים,

 )Programme–FAIPומערך מתנדבים אזרחי-קהילתי

והתקנות לקוד האכיפה הנדרש.

הכולל הכשרה מבצעית או תמיכה אדמיניסטרטיבית

•הקטנת סיכונים באמצעות ביצוע פעולות אכיפה של

במקרה חירום .נוסף על כך ,קיימת מחלקת מחקר

קודי הבטיחות להגנה מפני אש ,בקרה על התקנת

לשירותי הכיבוי המשקיעה מדי שנה  $550,000במחקר

מערכות כיבוי אש בשטחי מגורים ומסחר ומתן

בתחומים רלוונטיים .הצלב האדום 53בארה"ב מתמקד

קנסות במקרים של אי-ציות לחוק.

בחינוך האוכלוסייה  -מה לעשות לפני שרפה ,במהלכה
ג .תגובה בחירום

ואחריה .בזמן שרפה יש פחות משתי דקות להתפנות,
ולכן הדגש הוא על יצירת מודעות להיווצרות שרפה:

•בקרה וביצוע של התאמות ושינויים בנוהלי התגובה

התקנת גלאי עשן בכל קומה ובכל חדר שינה ומחוצה

בשעת חירום כדי לענות על סיכון ולצמצם פגיעות

לו ,בדיקה חודשית שלהם ,תכנון נתיב בריחה מיטבי

בנפש וברכוש.
•על נוהלי התגובה בחירום לכלול את קביעת התמהיל

ותרגולו פעמיים בשנה ,רשימות ציוד ויישומוני חירום
לילדים ולמבוגרים (דוגמאות להסברה מהעולם מפורטות

המתאים של הציוד ,הכשרת כוח אדם ,רמות האיוש

באיור  .)9כמו כן ,הארגון האמריקאי The U.S. Fire

וזמן תגובה בכל שעה של היום.

 )USFA( Administrationמבצע מחקר ומפתח ערכות

NPA Firewise USA Toolkit.5151
New Zealand Fire Service.5252
American Red Cross.5353
USFA Fire safety program toolkit.5454
COMMUNITY RISK REDUCTION: DOING MORE WITH MORE 2016.5555
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ד .פתרונות הנדסיים וטכנולוגיים

ה .יצירת תמריצים כלכליים*
•אבחון ומיפוי של אופי התמריצים הכלכליים

•בדיקה ואפיון ההימצאות של פתרונות טכנולוגיים
והנדסיים זמינים כדי למנוע את הסיכון המזוהה.

שישפרו את ההיענות הציבורית וההתייחסות
לצורכי הקהילה.

•שילוב מוצרים טכנולוגיים חדשים המנטרים את

•תמריצים כלכליים מוצעים בדרך כלל כדי לעודד

הסביבה במטרה לזהות גורמי סיכון ולהפחית
פציעות ומוות.

בחירה טובה יותר ושינויים בהתנהגות הציבור,

•דוגמאות למוצרים הנדסיים טכנולוגיים ,כמו:

ועשויים לכלול :קנסות ועונשים בגין הפרות ,חלוקה

מערכות מתזים לכיבוי אש ,גלאי עשן ,מפסקים

חינמית של גלאי עשן וחד-תחמוצת הפחמן ,זיכוי

וממסרי פחת לחשמל ואמצעי התראה טכנולוגיים

במס עבור התקנת מערכות הגנה ביתיות כדוגמת

כגון מצלמות וחיישנים.

גלאי עשן ,מערכות המטרה ומתזים ועוד.
*נושא התמריצים הכלכליים מורכב ,ועליו להיבחן תוך
עבודה מקיפה בנושא.

איור  :9מערך הסברה לתושבים על אזורי חיץ ושרפות יער סביב מבנים במערב ארה"ב ()Readyforwildfire.org, Anytreeanywhere.com, Firewise.org
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פעולה בת־קיימא ,ישימה ויעילה יותר כלכלית .נוסף

ומ ַא ְג ֶּב ֶרת (סינרגית) בכל חמשת
יצירת פעילות משותפת ְ
התחומים הללו תורמת להפחתה משמעותית בסיכונים

על כך ,מחלקות כב"ה יכולות לגייס לשורותיהן מומחים

לשרפות בקהילה באופן יעיל יותר מאשר ביצוע

למדיניות ציבורית ועורכי דין שיסייעו לקידום החקיקה

פעולות בכל אחד מהתחומים בנפרד ,ויוצרת תוכנית

המיועדת להפחתת הסיכונים לשרפות.

איור  :10חמשת התחומים לצמצום נזקי שרפות בקהילה העירונית לפי  NFPAהם :חינוך ,אכיפה ,תגובה בחירום ,פתרונות הנדסיים
וטכנולוגיים ויצירת תמריצים כלכליים55

פתרונות
הנדסיים
וטכנולוגיים

אכיפה

חמשת התחומים
לצמצום
נזקי שרפות
בקהילה העירונית
תגובה
בחירום

חינוך

יצירת
תמריצים
כלכליים
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חלק ב׳
המלצות וגיבוש תוכנית מדיניות

איקונים להתמצאות בתוכני הפרק על פי נושאים:

קהילה

תפעול

תכנון
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אקולוגיה

{}6

גיבוש תוכנית מדיניות להיערכות ,להפחתת הסיכון
ולשיקום נזקי שרפות בשטחי יער וחורש עירוניים
אירועי השרפות הגדולים של השנים האחרונות ,ובפרט

מדיניות ממשרדי הממשלה ומהעירייה .הדיון התבצע

השרפה שהתרחשה בעיר חיפה בנובמבר  2016ואירעה

בשש קבוצות מגוונות שעסקו בשלושה נושאים חופפים:

בתנאי מזג אוויר קיצוניים באזור עירוני צפוף ,מעלים

1.1שיקום השטחים שנשרפו.

שאלות לגבי אופן ההיערכות והתמודדות יעילה ברמה

2.2תכנון וניהול של השטחים הירוקים הקיימים.

הארצית וברמה המוניציפלית במצבי חירום של שרפה

3.3תכנון וניהול של מרחב המפגש בין הבנוי לפתוח.

רחבת היקף או של גל שרפות.
חלק זה של המסמך נועד לאגד ידע ,רעיונות ועקרונות
ועדת המומחים קמה בשל הצורך לעסוק בנושא השיקום

שונים שהוצגו והועלו במפגשי הוועדה ,ונערכו ליצירת

שלאחר שרפה ,ובהפחתת הסיכון לשרפות במרחב עירוני

מתווה תכנון ,עקרונות ושלבים להכנת תוכנית מדיניות

המכיל יערות וחורשים צפופים .למרות הניסיון הארצי

להפחתת הסיכון לשרפות ותוכנית לשיקום לאחר אירוע

בטיפול בשרפות יער בשטחים פתוחים לא נערך עדיין

שרפה .המסמך מפרט סכמת פעולה להפחתת הסיכון

דיון מקצועי מקיף באשר לצורת הטיפול המיטבית

לשרפות ,לשיקום השטחים שנשרפו ,ולשמירה על

ביער העירוני.

השטחים הפתוחים ,וכן מציע "ארגז כלים" הכולל מגוון
רחב של כלים והנחיות כלליות ומפורטות ,שיכול לסייע

בוועדת מומחים זו חיפה שימשה חקר מקרה לשיקום

בקידום מדיניות וממשק בכל עיר או יישוב בישראל

נזקי שרפה ולהפחתת הסיכון לשרפות בשטחי יער

המוקפים ביער.

וחורש עירוניים .הבחירה בעיר חיפה נבעה מכמה
שיקולים :ראשית ,אירועי השרפה בנובמבר  2016נתנו

ניתן לחלק את תהליך ההיערכות וההתנהלות במצב

דוגמה חיה ועכשווית לתהליך התמודדות עם שרפה

חירום בכלל ,ובאירועי שרפות בפרט ,לחמישה שלבים

ולתהליכי שיקום לאחר שרפה שמאפשרים ניתוח,

כרונולוגיים:

התעמקות והסקת מסקנות .שנית ,לעיר חיפה מבנה

1.1היערכות ל"מצב חירום" ופעולות למזעור סיכונים

ייחודי של שלוחות וואדיות ,שיוצר ממשק עיר-יער

 -הכנת תוכניות ,כתיבת נהלים ,ניתוח המצב הקיים

נרחב ומגוון מאוד .הממשק מצריך פתרונות גמישים

ובדיקת פערי ידע ,תיאום בין גופים ,ביצוע פעולות

ויצירתיים לטיפול באזור המגע ובשטחי היער והחורש

מזעור סיכונים והכנת ציוד למצב חירום.
2.2מצב "כוננות לחירום"  -כוננות לאירוע שרפה

העירוניים כדי לשמור על הטבע הייחודי הקיים בעיר,
שהוא אחד מסמליה הבולטים ,להקטין את הרגישות

במצבי קיצון (טמפרטורות גבוהות ,רוחות מזרחיות

של המרחב הפתוח לאירועי שרפות וליצור מערך הגנה

חזקות ,יובש קיצוני מתמשך וכו') ,ביצוע פעולות

והיערכות.

מנע מיידיות וכוננות של כוחות חירום.
3.3מצב "חירום מיידי"  -נוהלי תפקוד בשעות

במסגרת ועדת המומחים נערכו דיונים בשולחנות עגולים

הראשונות של אירוע שרפה .הזעקת כוחות

בהשתתפות חוקרים מהאקדמיה ,מומחים ואנשי מקצוע

החירום ,איוש מטה חירום ,גיבוש תמונת מצב

מתחומים שונים ,תושבים ופעילים ,נציגי כב"ה וקובעי

עדכנית של האירוע ,דיווח.
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צילוםDavid King, Flickr CC BY-NC-ND 2.0:

"4.4שגרת חירום"  -נוהלי תפקוד ופעולה באירוע

השטחים הפתוחים (שלב  .)5שלבים אלה הם הארוכים

שרפה מתמשך ,פעולות חילוץ והצלה ,סדרי

ביותר ובעלי ממשק מקיף עם מנעד רחב של תחומי

עדיפות לפעולה ,קביעת משמרות של כלל הכוחות,

חיים .שלב ההיערכות לחירום הוא השלב החשוב

עדכון שוטף מהשטח על המצב וקבלת החלטות

והמהותי ביותר ביכולת של רשות מקומית להתמודד

בהתאם לשינויים בו.

בצורה מיטבית עם התרחשות של מצב חירום והגנה על
אזרחיה .בתחום ההתמודדות עם שרפות ,קביעת מדיניות

5.5שיקום  -שלב זה מתחיל עם סיום אירוע השרפה.
השיקום מתחלק לשני שלבים:

להפחתת הסיכון לשרפות היא תהליך היערכות שמתחיל

 .5.1שיקום מיידי ,הכולל טיפול במפגעי בטיחות,

ממצב שגרה ,ונועד לפיתוח אסטרטגיה ולביצוע פעולות
להפחתת סיכונים במגוון תחומים .המטרה היא להקטין

מיפוי וניתוח המצב בשטח עם תום השרפה.
 .5.2שיקום ארוך טווח ,הכולל הערכת נזקי השרפה,

ככל הניתן את הנזקים מהתרחשותו של אירוע שרפה

שיקום מבנים שניזוקו ,ושיקום אקולוגי

ולאפשר תפקוד יעיל ומיטבי של כלל הכוחות אם

של הצומח והחי באזורים שנפגעו (שטחים

מתרחש מצב חירום.

פתוחים ,טבעיים ומגוננים).
שלב השיקום ייחודי לכל אירוע שרפה ,ומתייחס
ועדת מומחים זו התמקדה בשני שלבים מרכזיים

למאפייני האירוע הספציפי .עם זאת ,ניתן לתכנן

בתהליך החירום :שלב ההיערכות למצב חירום (שלב

ולהתכונן מראש לתהליך שיקום ,ליצור "ארגז כלים"

 )1הכולל פעולות להפחתת הסיכון לשרפות ,ושלב שיקום

ומערך כללים ונהלים שניתן בעת הצורך להתנהל
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על פיהם ולקדם בצורה מושכלת ומהירה את תהליך

ומשמעותית מפעולות אלה ,קרי בני האדם והטבע.

השיקום המיידי ,וכן לתכנן את דרכי הפעולה לביצוע

נוסף על כך ,חשוב להדגיש כי במצב שאנו נמצאים

תהליך שיקום ארוך טווח.

בו כיום ,יש צורך משמעותי ודחוף לגבש אסטרטגיה
כוללת ומקיפה להפחתת הסיכון לשרפות ביישובים

לרשויות המקומיות ולאזרחים יש תפקיד משמעותי

שיש בהם יער עירוני ,ולכך מתייחס המודל השני בחלק

בקביעת מדיניות מפורטת להפחתת הסיכון לשרפות,

זה של המסמך.

להיערכות קפדנית למצבי חירום ולשיקום לאחר
שני המודלים המפורטים בהמשך חלק זה של המסמך

השרפה .על הרשות המקומית ליזום ולהוביל תהליכים

מתבססים על המונח "אזור מגע".

ליצירת מדיניות רחבה ומקיפה להפחתת הסיכון
לשרפות ,תוך שיתוף התושבים וגיוס כלל הגופים
ובעלי העניין הנוגעים בדבר כדי לפעול ,לתמוך ולסייע

אזור מגע הוא שטח ההשקה בין המרחב הבנוי לשטח

בכל הדרכים הנחוצות לגיבוש ולעריכה של התוכנית

הטבעי הפתוח בתוך היישוב ובשוליו .המעבר בין השטח

ולהוצאתה לפועל.

הטבעי לשטח העירוני מייצג את המעבר מנוף צומח
לנוף בנוי ,שהמפגש ביניהם יוצר את אזורי המגע.

המודלים לגיבוש מדיניות להיערכות ,להפחתת

ברמה האזורית מרבית אזורי המגע מצויים בתוך

הסיכונים ולשיקום לאחר שרפות יער ,שיפורטו בחלק

השטח העירוני ,הפרוורי והכפרי ,ופחות בליבה הטבעית

זה של המסמך ,נבנו ונערכו בהתבסס על תוצרי ועדת

והעירונית .המונח "אזור מגע" מתבסס על המושג "מרחב

המומחים ,וכן על מודל תכנון מתחום תכנון ערים

ההשקה" שנטבע בתוכנית האב לוואדיות  ,57וכן על

ואזורים 56ועל מודלים נוספים מהעולם .29,55העקרונות,

המושג ( ,)WUI( Wildland-Urban Interfaceסעיף )1.4

האסטרטגיה וכלי המדיניות המפורטים במודלים נאספו

והוא נטבע כחלק ממסקנות ועדת המומחים כדי להחליף

ועובדו מתוך הרצאות המומחים והדיונים בשולחנות

את השימוש במונח "אזור חיץ" .אזור חיץ ,כשמו כן הוא,

העגולים בוועדה ,וכן מתוך חומר מקצועי נוסף בתחום.

יוצר רצועה המפרידה וחוצצת בין המרחב הבנוי לשטח
הטבעי באמצעות טיפול אינטנסיבי בצומח שגורם
סכנה להיווצרות שרפות .לעומתו ,אזור מגע מתייחס

המודל הראשון המפורט בחלק זה של המסמך הוא
מודל תכנון לשיקום שטחים לאחר שרפה ,שמאפשר

לפסיפס העירוני-כפרי-טבעי ,שהצומח הטבעי בו הוא

ליצור מנגנון פעולה מיידי וישיר המתייחס להתמודדות

חלק אורגני ובלתי נפרד מהמרחב העירוני והבנוי (איור

היישובים והערים שנפגעו מאירועי גל השרפות

 .)11לפיכך ,צריך להתייחס לאזור המגע כמרחב המחבר

בנובמבר  .2016לאחר אירוע שרפה יש צורך אנושי חזק

בין שימושי הקרקע והתפקודים השונים של המרחב

לחזור לשגרה .עם זאת ,חשוב להבין כי לטבע יש קצב

העירוני הבנוי ובין השימושים השונים של השטח

משלו ,ושיקום אקולוגי הוא תהליך מורכב וארוך שנים.

הטבעי ,ובו-בזמן להכיל בו פעולות נדרשות של טיפול

פעולות שיקום שנעשו בשנתיים האחרונות ומתוכננות

מונע שרפות .אזורי המגע מספקים הזדמנות לטפח את

להתבצע בשנים הקרובות בעיר חיפה בפרט ,וביישובים

"החצר האחורית" ביישוב ולחזק את הקשר והאחריות

נוספים שנפגעו ,צריכות להתבצע בצורה מחושבת ותוך

בין התושבים לסביבה הקרובה ,שהיא חלק מנוף ביתם.

התייחסות לשני הגורמים המושפעים בצורה ישירה

5656פרנקל א' .2016 .מתוך אולפן  4תכנון מטרופוליטני ,הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים ,הטכניון.
5757שכטרמן א' .2017 .תוכנית אב לוואדיות  -תעודת זהות עירונית .הרצאה שהוצגה ביום העיון בנושא :שיקום ומניעת נזקי שרפה בשטחי יער
וחורש עירוניים ,חיפה.
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איור  :11מודל קלאסי המציג את המעבר בין השטח הטבעי לשטח העירוני (איור 11אhttp :// opiniondealdana . blogspot .-
 ;)com/2013/07ככל שהיחס בין השטח הבנוי לשטח הטבעי נעשה דומה יותר (איור 11ב) ,עולה מניין אזורי המגע ביניהם (איור

11ג) .ברמה האזורית והארצית ניתן לומר כי מרבית אזורי המגע מצויים בשטחים העירוניים והפרווריים ,חלק מהם מצויים בשטח
הכפרי והעירוני המרכזי ,ומקצתם מצויים בליבה העירונית ובשטחים הטבעיים (היות שיש פחות מרחב מפגש בין שטח בנוי לטבעי).
*בעיר חיפה ובערים נוספות בישראל הכוללות בשטחן יער עירוני ,מודל זה הופך מורכב עוד יותר.

 11א

 11ב

 11ג

שני המודלים המפורטים בהמשך מסמך זה מכילים

שטחים פרטניים לאחר אירוע שרפה בפרק זמן קצר.

מספר שלבי תכנון דומים (לדוגמה ,שלב מיפוי המצב

מודל הפחתת הסיכונים (סעיף  - )8מטרתו ליצור מדיניות

הקיים ,שלב איסוף המידע ושלב העיבוד וניתוח המידע).

תכנון ופעולה להפחתת הסיכונים לשרפות בכל תחום

ההבדלים המהותיים בין שני המודלים הם מטרת-העל

הרשות ,שתכלול מתווה פעולה לטווח ארוך ואסטרטגיה

שלהם ,תחום התכנון וטווח התכנון .מודל השיקום

במגוון התחומים הקשורים לנושא.

(סעיף  - )7נותן מענה לתכנון אסטרטגיית פעולה לשיקום
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תוכנית לשיקום שטחים לאחר שרפה

תוכנית לשיקום שטחים לאחר שרפה בקצרה
•מודל התוכנית מורכב משבעה שלבים עיקריים

שנשרף ולתצורת הצומח בשטח) .עם זאת,

המפורטים בפרק זה ומוצגים באיור .12

שטחים טבעיים באזורים מיושבים חשופים
להשתלטות של מינים פולשים בעיקר במצבים

•תהליך השיקום מתחיל לאחר סיומו של אירוע

אקוטיים ,כמו לאחר שרפות .כמו כן ,לטבע

שרפה.

העירוני ולשטחים הפתוחים יש השפעה

•כאשר השרפה מתרחשת באזור מיושב ,תהליך

משמעותית על חיי התושבים החיים סמוך

השיקום מתייחס לשני תחומים  -האדם והטבע.

אליהם :הנוף הנשקף מביתם ,מקום מרכזי

כדי להתגבר על השרפה ולהמשיך בחיים רגילים

לפעילות פנאי ונופש בעיר ועוד.

האדם זקוק לפעולות שיקום שמתרחשות בטווח

•כדי להתחשב בצורה מיטבית בשני הגורמים

הקצר .ראשית ,סילוק מפגעים העלולים לסכן את

המושפעים מתהליך השיקום ,האדם והטבע,

האנשים והסביבה הקרובה סמוך לשטח הבנוי.

יש ליצור מדיניות פעולה מאוזנת שמחלקת את

•כאשר מתייחסים לשיקום הסביבה הטבעית

השטחים הפתוחים שנפגעו לתאי שטח בהתאם

שנפגעה בשרפה ,יש להביא בחשבון מספר

ליחידות נוף ולבתי גידול (סעיף  ,)7.5.1מסווגת את

שיקולים מרכזיים שעשויים להיות סותרים.

תאי השטח לרמות טיפול שונות לפי קריטריונים

לטבע יש יכולת להשתקם בעצמו בתהליכים

(סעיף  ,)7.5.2וקובעת את מדיניות הפעולה בכל

אקולוגיים המתרחשים באופן טבעי ואורכים

רמה (סעיף .)7.6

מספר שנים משתנה (בהתאם לגודל השטח

צילום :גיא שחר
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איור  :12תהליך הכנת תוכנית שיקום לאחר שרפה

 .7.1כינוס צוות פעולה עירוני
יגבש לו"ז ותוכנית עבודה מפורטת ,הכוללת גם שלבי

ראש הרשות יכריז על כינוס צוות שיגבש מדיניות

ביצוע למימוש מדיניות התוכנית.

פעולה לשיקום האזור הנפגע לאחר אירוע שרפה בעיר,
ויתווה את השלבים והמנגנונים להוצאתה לפועל .הצוות

 .7.2מיפוי נזקי השרפה
נדרשים למטרות שמאות והערכת נזקי שרפה .בשלב

מיפוי עדכני של השטח שנפגע (צילום אווירי ויצירת
שכבת ממ"ג [ ,)]GISסימון פרטני של מפגעי בטיחות

זה ניתן להעלות למאגר הממ"ג העירוני שכבת מפגעי

שנוצרו עקב השרפה (עצים או ענפים נוטים ליפול

בטיחות ידועים ומטופלים ולאפשר לציבור לדווח על

בקרבת קהל ,סכנה לגלישת קרקע וכד') וביצוע סקרים

מפגעים נוספים.
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 .7.3טיפול במפגעי בטיחות ופעולות מיידיות בשטח
טיפול במפגעי בטיחות שנוצרו עקב השרפה ושיקום

הראשונה אין להתחיל בעבודות שיקום בשטחים

יחידות שטח קטנות בעלות נראות גבוהה במיוחד

טבעיים ומיוערים שנשרפו (פרט למפגעי בטיחות)

וחשיבות לציבור בעיר ,בעיקר שטחים מגוננים קטנים

היות שטרם ידועות השפעות השרפה על הצומח ,וכדי

ושצ"פים שנפגעו בלב העיר .חשוב להדגיש כי בשנה

למנוע סחף ופגיעה בקרקע.

 .7.4איסוף מידע פיזי ותכנוני
 .7.4.2איסוף מידע תכנוני

 .7.4.1איסוף מידע פיזי
איסוף ומיפוי נתונים פיזיים על מאפייני השטח

איסוף ומיפוי מידע תכנוני ,כגון :היכן בוצעו בעבר אזורי

ותשתיות קיימות :טופוגרפיה ,משטר רוחות ,דרכי גישה,

חיץ ,היכן נפגעו בתים ,מה היה כיוון תנועת השרפה,

תשתיות מים ומיקום הידרנטים ,נקודות לאיסוף גזם,

שימושי קרקע קיימים ומתוכננים (חורשות נטועות,

מטרדי פסולת וגזם בשטח שיש לטפל בהם.

אזורים מגוננים ,ואדיות ,שטחים פתוחים).

 .7.5ניתוח מאפייני אזור התכנון
לאחר איסוף מידע פיזי ותכנוני על השטח יש לנתח את

 .7.5.2מודל מרחבי

מאפייני אזור התכנון .במסמך זה מוצע שימוש במודל

קביעת רמת קדימות לטיפול בתאי השטח באזור התכנון

מרחבי לקביעת רמת קדימות לטיפול בתאי שטח באזור

 -כדי לאפשר גיבוש תוכנית מדיניות יעילה ומיטבית

התכנון (נספח  .)2מטרת המודל היא לסווג את כלל תאי

לשיקום השטחים הפתוחים שנפגעו ,יש להתחשב

השטח שהוגדרו בתחום התוכנית לפי קריטריונים שונים

במגוון מאפייני השטח שנאספו בשלבים הקודמים .את

וליצור מדרג של "קדימות לתכנון ולטיפול" תוך התאמתם

הנתונים והשיקולים יש להכניס למודל המתואר להלן

למקום ולמאפייני האזור .בשלב זה חשוב לאתר פערי

שיוצר את בסיס הנתונים התכנוני ,שעל פיו ניתן לגבש

ידע קיימים ,להשלים מידע חסר ממקורות בארץ ובעולם

את סדרי העדיפות לתכנון ולטיפול בתוכנית המדיניות

ולהוציא קולות קוראים למחקר משלים.

המפורטת ובהגדרת שלבי הביצוע שלה.
.אקביעת הפרמטרים לעריכת המדרג .הפרמטרים

 .7.5.1חלוקת אזור התכנון לתאי שטח

המוצעים במודל זה :שיפוע ומפנה ,רגישות

כדי לבצע את מודל הניתוח המפורט בסעיף הבא ,יש

לסחף קרקע ,היתכנות להתמוטטות סלעים ,סכנות

לחלק את כל מרחב התכנון ("הקו הכחול" של התוכנית)

למטיילים ולעוברי אורח .לכל פרמטר יש לתת

לתאי שטח .ניתן להשתמש בהגדרה האקולוגית של "בתי

משקל לפי רמת חשיבותו (המשקל יסייע בחישוב
הציון הסופי של כל תא שטח).

גידול" (סך כל תנאי הסביבה הביוטיים והאביוטיים
שמשפיעים על התפוצה של אורגניזם במקום חיותו

.במתן ציון לכל תא שטח .כל תא שטח באזור התכנון

הטבעי) ובאפיון של יחידות נוף כדי להגדיר את תאי

יקבל ציון בכל אחד מהפרמטרים .הציון הסופי

השטח של התוכנית.

של כל תא שטח יחושב כמפורט בנספח  .2דוגמה
מפורטת לקביעת ציון ל"רמת קדימות לתכנון
ולטיפול" עבור תא שטח ספציפי שנבחר  -חורשת
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.גדירוג יחסי .כל תאי השטח באזור התכנון יסווגו

ראו נספח ( 2המודל המתואר בנספח  2מתייחס

על פי הציון הסופי שקיבלו במדרג ,וכך תיקבע

לפרמטרים אחרים שמתאימים למודל "הפחתת

"רמת הקדימות לתכנון ולטיפול" עבורם.

הסיכונים" ,אך העיקרון של עריכת המדרג זהה).

 .7.6גיבוש תוכנית מרחבית ופיתוח אסטרטגיה למימוש התוכנית
ועד לרמת השכונה) ,ותתייחס לתהליכים הדרושים

כדי לאפשר שיקום מיטבי של השטח שנפגע ובעתיד
ליצור כלים להפחתת הסיכון לשרפות יש להתוות

כדי להוציא לפועל את הנחיות המדיניות המפורטות

מדיניות פעולה מפורטת במגוון תחומים ,בהם :חינוך

שיתגבשו בכל אחד מהתחומים .במסגרת התוכנית יש

והסברה ,פיתוח מיזמים ,אסדרה ואכיפה ופתרונות

להכין הנחיות ומיזמים ,ברמות פירוט שונות ,בכל אחד

הנדסיים וטכנולוגיים .מדיניות הפעולה בכל תחום

מהתחומים שהתוכנית תקבע ,ולהגדיר שלבים וסדרי

תתגבש תוך שיתוף מומחים בתחום ,אזרחים ובעלי

עדיפות לביצוע ההנחיות והמיזמים (סעיף .)9.6

עניין שראוי שיהיו שותפים בתוכנית (מהרמה הארצית

 .7.7המלצות לטיפול במהלך השיקום ואחזקה לאחר השיקום
היות ששרפות בחורש הים תיכוני הן מאפיין טבעי

התוכנית תכלול הגנה סטטוטורית על שטחי המגע

של שטח מסוג זה ,יש להתייחס לפעולות טיפול

העירוניים  -הגדרת האחראי לתחזוקה ולשמירה של

ותחזוקה באזורי המגע וכן בשטחי הטבע העירוניים

השטחים הפתוחים במרחב העירוני (אם האחריות

(יערות וואדיות) כחלק ממערך העבודה השוטפת של

מתחלקת יש להגדיר את חלקו של כל אחד מהגורמים

אגף שפ"ע וגורמי התחזוקה העירוניים .כדי ליצור

ואת המקור תקציבי) ,ביצוע ניטור ,הגדרת אמצעי

מערך תחזוקה יעיל ,מקצועי ,חסכוני וממושך עבור

אכיפה ומדיניות (סעיף  )9.6ואכיפת פעילותו השוטפת

אזורי המגע ושטחי הטבע העירוניים יש להכין

של האחראי .כמו כן ,על התוכנית לכלול אסטרטגיה

תוכנית פעולה רב-שנתית .לאחר אירוע שרפה קיימת

רב-שנתית לתחזוקה מונעת שרפות ,שתשלב ממשקים

מוטיבציה גבוהה לשקם את האזור הנפגע ולבצע

שונים לניהול הצומח והתשתיות (הפיזיות והאנושיות)

פעולות למניעת השרפה הבאה ,אך כאשר מפסיקים

בהתאם לייעודי הקרקע בתוכנית .הממשקים המוצעים

לבצע פעולות טיפול סדירות באזור המגע ,תוך שנים

הם טיפול באמצעות גיזום וכריתה על ידי קבלנים

בודדות הצומח מתאושש ,הפסולת חוזרת להיערם,

עירוניים ורעייה של עדרי צאן ובקר מקומיים או עדרים

והמודעות לביצוע פעולות מזעור סיכונים פוחתת,

עירוניים שיוקמו לטובת ממשק צומח שוטף (דוגמת

דבר המגביר את הסיכון להישנות שרפה .תחזוקה של

עדר העיזים החינוכי בפנימיית ימין אורד שהוקם לאחר

אזור המגע ושל כלל שטחי הטבע העירוניים היא

השרפה בכרמל ב .)2010-הרחבה באשר לכלים ליצירת

משימה שחייבת להיות מתוכננת ,מתוקצבת ומבוצעת

ממשקי תחזוקה עבור שטחי הטבע העירוניים והמלצות

לאורך זמן.

מפורטות מופיעות בסעיף .9.5
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תוכנית מדיניות ארוכת טווח
להיערכות ולהפחתת סיכונים לשרפות
אם נדמה את תהליך התכנון לעץ ,נגדיר את שלבי

הנתונים צריך להתעדכן כל הזמן ולספק להם הזנה

המיפוי והניתוח כשורשי העץ ,את עקרונות התכנון

קבועה .לבסוף ,הגורמים האנושיים האחראים על

כגזע העץ ואת האסטרטגיה וכלי המדיניות כענפים,

השטח  -הרשויות ,הגופים הממשלתיים ,צוות התכנון

כעלים וכפירות של העץ .מיפוי וניתוח של המצב הקיים

והתושבים  -קובעים את גורלו של העץ ומחליטים אילו

בשטח ויצירת מסד נתונים רחב ומקיף הם הבסיס

חומרי הזנה לספק לו ,קרי לתוכנית ,כדי שתוכל להמשיך

ה"תת-קרקעי" שהתוכנית צומחת ממנו .כמו שורשיו

להתפתח לאורך השנים .פירות המדיניות של התוכנית,

של העץ ,מסד נתונים זה מזין את התוכנית ומאפשר

כמו פירותיו של העץ ,יזינו בחזרה את האדם והטבע

לה להתפתח .עקרונות התכנון ,כמו גזע העץ ,הם הבסיס

ויאפשרו לנו ליצור סביבת מחיה בטוחה יותר.

היציב שהתוכנית מושתתת עליו ,והם יוצרים את הקשר
בין שורשי מסד הנתונים לבין ענפי האסטרטגיה ופירות

פרק זה מפרט את השלבים העיקריים בתהליך הכנת

המדיניות של התוכנית .כדי שענפי האסטרטגיה ופירות

תוכנית מדיניות להיערכות ולהפחתת הסיכון לשרפות

המדיניות של התוכנית יישארו חיוניים לאורך זמן ,מסד

(איור .)13

צילום :גיא שחר
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תוכנית מדיניות להיערכות ולהפחתת סיכונים לשרפות בקצרה
לקריטריונים שייקבעו מראש.

•מודל עריכת "תוכנית מדיניות להיערכות ולהפחתת
סיכונים לשרפות" מורכב משבעה שלבים עיקריים

•שלב חמישי  -התוויית אסטרטגיית טיפול

המפורטים בפרק זה ומוצגים באיור .13

משולבת המתייחסת לכלל השטחים הפתוחים

•שלב ראשון  -הקמת צוות תכנון שיגבש את

בעיר .יש לפתח מערך הנחיות לתכנון של

תוכנית המדיניות העירונית או האזורית להפחתת

כלל השטחים הפתוחים בעיר ,לטיפול בהם

הסיכון לשרפות ,ויתווה את השלבים והמנגנונים

ולתחזוקתם במטרה להפחית את הסיכון לשרפות

להוצאתה לפועל .הצוות יגבש לו"ז ותוכנית עבודה

ולצמצם את האפשרות של האש לדלג בתוך

מפורטת.

העיר .האסטרטגיה תכלול התייחסות מפורטת

•שלב שני  -יצירת מסד נתונים רחב ,מקיף

לשלושה סוגי שטחים פתוחים בעיר :שטחי יער

ומהימן .יש לבנות באופן שיטתי מערכת מידע

וחורש עירוניים ואזורי המגע שלהם עם השטחים

גיאוגרפי (ממ"ג ,)GIS ,שהיא מסד נתונים

הבנויים ,שטחים פרטיים (גינות פרטיות ,שטח

ממוחשב המבוסס על מידע מפורט של נתונים

פרטי פתוח לא מטופל ,מגרשים פרטיים נטושים

על מאפייני השטח ,מצב הצומח ומידע תכנוני.

וכו') וכן מגוון שטחים ציבוריים פתוחים בעיר

חשוב לשמור על עדכניות הנתונים במערכת כדי

(פארקים ,גינון עירוני ,שטחים פתוחים לא

להציג תמונת מצב מדויקת .מסד נתונים הוא

מטופלים ,מגרשים ציבוריים נטושים וכו').
•שלב שישי  -התוויית מדיניות פעולה מפורטת

הבסיס האיתן והחשוב ביותר ליצירת תוכנית

במגוון תחומים ובהם :חינוך והסברה ,אסדרה

מדיניות טובה ,מושכלת ושיטתית.

ואכיפה ,פתרונות הנדסיים וטכנולוגיים ויצירת

•שלב שלישי  -ניתוח מאפייני אזור התכנון.
במסמך זה מוצע שימוש במודל מרחבי ל"קביעת

תמריצים כלכליים .מדיניות הפעולה בכל תחום

רמת קדימות לטיפול ולשיקום" עבור תאי השטח

תתגבש תוך שיתוף מומחים לתחום ,אזרחים

באזור התכנון (נספח  .)2מטרת המודל היא לסווג

ובעלי עניין ,ותתייחס לתהליכים הדרושים כדי

את כלל תאי השטח שהוגדרו בתחום התוכנית לפי

להוציא לפועל את הנחיות המדיניות המפורטות

קריטריונים של מאפייני השטח (שיפוע ,מפנה,

שיגובשו .במסגרת התוכנית יש להכין מערכים של

תצורת צומח ועוד ,כמפורט בסעיף  )8.2וליצור

הנחיות ומיזמים ,ברמות פירוט שונות ,בכל אחד

מדרג של "קדימות לתכנון ולטיפול".

מהתחומים שהתוכנית תקבע ,ולהגדיר שלבים
וסדרי עדיפות לביצוע.

•שלב רביעי  -הגדרת מטרות ,יעדים ועקרונות
מנחים לתוכנית על ידי צוות התכנון וגיבוש

•שלב שביעי  -קביעת מדיניות לתחזוקה שוטפת

ההנחיות המפורטות שייקבעו בתוכנית .יצירת

של אזור המגע ושל כלל שטחי הטבע העירוניים.

פלטפורמה נגישה ואמינה להשתתפות אזרחי

יש להתייחס לפעולות הטיפול והתחזוקה באזורי

היישוב בשלבים שונים בעריכת התוכנית

המגע וכן בשטחי הטבע העירוניים (יערות

וביישומה תאפשר גיוס משמעותי ורחב של

וואדיות) כחלק ממערך העבודה השוטף של אגף

האזרחים לנשיאה באחריות ולנקיטת צעדים

שפ"ע וגורמי התחזוקה העירוניים .כדי ליצור

מעשיים לאורך זמן בהיערכות ובהפחתת הסיכונים

מערך תחזוקה יעיל ומקצועי עבור אזורי המגע

לשרפות .בשלב זה יש חשיבות גדולה להבניית

ושטחי הטבע העירוניים יש להכין תוכנית פעולה

התהליכים להשתתפות הציבור בתוכנית בהתאם

רב-שנתית מתוקצבת ,שתתבצע לאורך זמן.
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 .8.1הקמת צוות תכנון עירוני
העניין בתוכנית  -ברמה הארצית ,האזורית ,העירונית

הקמת צוות תכנון שיגבש את תוכנית המדיניות
העירונית או האזורית להפחתת הסיכון לשרפות ויתווה

והשכונתית .צוות התכנון יגבש רשימה של מגוון

את השלבים והמנגנונים להוצאתה לפועל .הצוות יגבש

השותפים ובעלי העניין ,וימפה את תהליך שילובם

לו"ז ותוכנית עבודה מפורטת .בשלב זה יש להתחיל

והשתתפותם בשלבי ההמשך לפיתוח התוכנית.

בזיהוי ובמיפוי רחב ככל הניתן של השותפים ובעלי

 .8.2מיפוי המצב הקיים ואיסוף מידע פיזי ותכנוני
יצירת מסד נתונים מקיף ומהימן היא הבסיס האיתן

המוזנים במערכת .על כן ,חשוב לבצע עדכונים תקופתיים

והחשוב ביותר ליצירת תוכנית מדיניות מושכלת

כדי להציג תמונת מצב מדויקת הקרובה ביותר למצב

ושיטתית .יש ליצור הבנה ראשונית לגבי המידע

בשטח.

את פערי המידע הקיימים ליצירת תמונת מצב מהימנה

 .8.2.1מיפוי הצומח הקיים

העומד לרשות צוות התכנון ,אם הוא מספיק ולמפות
ובסיסית כדי להתחיל בתהליך התכנון .כדי לבנות את

מיפוי הצומח באמצעות :צילומי אוויר ורחפנים ,חישה

מסד הנתונים יש להשקיע באיסוף אינטנסיבי של מגוון

מרחוק (רחפנים ולוויינים) ,סקרים קרקעיים ועוד .סיווג

רחב של נתונים על מאפייני השטח ,מצב הצומח ומידע

מצב הצומח על פי פרמטרים של "עומס דלק"  -כולל

תכנוני .יש לבנות באופן שיטתי מסד נתונים ממוחשב

גובה הצומח וצפיפותו וכן מיני הצומח ותצורות צומח

בעזרת מומחים בתחום הממ"ג ולהזין אליו נתונים

צומח,58

(בהתאם למדריך מיפוי

ראו נספח .)1

מפורטים של המידע שנאסף .באמצעות מסד נתונים
זה ניתן לבצע בדיקות וניתוחים שונים שישמשו כלים

 .8.2.2איסוף מידע פיזי

יעילים לשלבים הבאים של עריכת התוכנית .מומלץ

איסוף ומיפוי נתונים פיזיים על מאפייני השטח ועל

לאסוף נתונים על כל התחום המוניציפלי של היישוב,

תשתיות קיימות :טופוגרפיה ,משטר רוחות ,דרכי גישה,

אך מכיוון שיעד זה יכול להימשך זמן רב (שטח נרחב

תשתיות מים ומיקום הידרנטים ,נקודות לאיסוף גזם

מאוד למיפוי ועלויות גבוהות) ,יש להגדיר שלבי ביצוע

ומטרדי פסולת וגזם בשטח שיש לטפל בהם.

המגע ,שהם האזורים הרגישים ביותר להיווצרות שרפה

 .8.2.3איסוף מידע תכנוני

והחשובים ביותר לטיפול ,ולאחריהם ,על פי קריטריונים

איסוף ומיפוי מידע תכנוני ,כגון :היכן בוצעו בעבר אזורי

ליצירת מסד הנתונים .ראשית יש למפות את אזורי

ברורים ,לקבוע מדרג קדימות לכלל השטחים הפתוחים

חיץ ,היכן נפגעו בתים ,מה היה כיוון תנועת השרפה

בעיר ,שטחי הטבע העירוניים החורשות והוואדיות.

ושימושי קרקע קיימים ומתוכננים (חורשות נטועות,

מסד נתונים מהימן מבוסס על מידת עדכניות הנתונים

אזורים מגוננים ,ואדיות ,שטחים פתוחים).

5858סבר נ' ואח' .2014 .מדריך למיפוי צומח בישראל ,חלק הצומח הים תיכוני .אגף פרסומים מידע ואינטרנט ,המשרד להגנת הסביבה.
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 .8.3ניתוח מאפייני אזור התכנון
לאחר איסוף מידע פיזי ותכנוני על השטח יש לנתח את

 .8.3.2מודל מרחבי

מאפייני אזור התכנון .במסמך זה מוצע שימוש במודל

קביעת רמת קדימות לטיפול בתאי השטח באזור

מרחבי לקביעת רמת קדימות לטיפול ולשיקום עבור

התכנון  -כדי לגבש תוכנית מדיניות יעילה ומיטבית

תאי השטח באזור התכנון (נספח  .)2מטרת המודל היא

לטיפול בשטחים הפתוחים בעיר להפחתת הסיכון

לסווג את כלל תאי השטח שהוגדרו בתחום התוכנית

לשרפות ,יש להתחשב במגוון מאפייני השטח שנאספו

לפי קריטריונים של מאפייני השטח וליצור מדרג

בשלב ( 2סעיף  ,)8.2וכן להתייחס לשימושי הקרקע

של "קדימות לתכנון ולטיפול" .בשלב זה חשוב לאתר

הגובלים בו .יש להכניס את הנתונים והשיקולים למודל

פערי ידע קיימים ,להשלים מידע חסר ממקורות בארץ

המתואר להלן ,שיוצר את בסיס הנתונים התכנוני ,שעל

ובעולם ולהוציא קולות קוראים למחקר משלים .נוסף

פיו ניתן לגבש את סדרי העדיפות לתכנון ולטיפול

על כך ,קיימים מודלים הנמצאים בשימוש בארץ ובעולם

בתוכנית המדיניות המפורטת ובהגדרת שלבי הביצוע

לחיזוי ומיפוי הסיכונים לאש (מודל שבוצע בכרמל,59

שלה.

 - 60 FARSITEמודל הנמצא בשימוש כוחות הכיבוי של

.אקביעת הפרמטרים לעריכת המדרג  -הפרמטרים
המוצעים במודל זה (איור  :)14תצורת צומח,

שירות הייעור האמריקאי).

שימושי קרקע גובלים ,שיפוע ומפנה .לכל פרמטר
 .8.3.1חלוקת אזור התכנון לתאי שטח

יש לתת משקל לפי רמת חשיבותו.

לפירוט ראו סעיף .7.5.1

.במתן ציון לכל תא שטח  -כל תא שטח באזור התכנון
יקבל ציון בכל אחד מהפרמטרים .הציון הסופי של
כל תא שטח יחושב כמפורט בנספח .2
.גדירוג יחסי  -כל תאי השטח באזור התכנון יסווגו
על פי הציון הסופי שקיבלו במדרג ,וכך תיקבע
"רמת הקדימות לתכנון ולטיפול" עבורם.

איור  :14פרמטרים ליצירת מדרג קדימויות לתכנון ולטיפול עבור תאי השטח באזור התכנון
:
/

:
/

/

/
/

/
' 2.5-

' 2.5-

:

:
)(10%–0%

)(40%–21%

)(20%–11%

)( > 40%

Carmel Y. et al. 2009. Assessing fire risk using Monte Carlo simulations of fire spread. Forest Ecol. Manag., 257: 370-377.5959
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 .8.4הגדרת חזון ועקרונות לתוכנית
ונציגי צוות התכנון .בשלב גיבוש האסטרטגיה ומדיניות

צוות התכנון יגדיר מטרות ,יעדים ועקרונות מנחים
לתוכנית שלאורם יגובשו ההנחיות המפורטות שייקבעו

התוכנית מומלץ להציג את התוכנית לציבור במועדים

במדיניות התוכנית .יצירת פלטפורמה נגישה ואמינה

קבועים מראש כדי לאפשר התייחסות ולשמור על

להשתתפות אזרחי היישוב בשלבים שונים בעריכת

שקיפות בכל הקשור להתקדמות תהליך התכנון .כמו

התוכנית וביישומה תאפשר גיוס משמעותי של

כן ,ניתן לארגן פאנל מומחים שיסייע לתושבים להבין

האזרחים ונקיטת צעדים מעשיים מצידם לאורך זמן

את התוכנית .אמצעי נוסף שמאפשר את שיתוף הציבור

בהיערכות ובהפחתת הסיכונים לשרפות .בשלב זה יש

וקבלת מידע ממנו הוא יצירת פלטפורמה לידע האזרחי

חשיבות גדולה להבניית התהליכים להשתתפות הציבור

שתמפה את התפיסות ותחושות הציבור לגבי מקומות

בתוכנית בהתאם לקריטריונים שייקבעו מראש.

שונים במרחב ,וכן תאפשר לדווח בזמן אמת על מפגעים
ואירועים ,על ידי שימוש במערכת ממ"ג מקוונת או

 .8.4.1שיתוף והשתתפות הציבור

יישומון ייעודי .ידע מקומי אזרחי הוא בעל ערך אדיר

בתהליך התכנון והעבודה יש לשתף את אזרחי היישוב

לקביעת מדיניות יעילה.

באופן משמעותי מתחילת התהליך במטרה לבנות
אחריות דו-צדדית לפעולה בין הרשות והאזרחים .יש

 .8.4.2גיבוש עקרונות התוכנית

לקיים את הדיאלוג בשפה נגישה וברורה כדי לספק

בשלב זה של עריכת התוכנית יש ליצור את מערך

לאזרחים ידע ואמצעים להשפיע על התהליכים בשטח.

העקרונות המנחים המושתתים על המסקנות שהועלו

אפשר וכדאי לגייס את הציבור למעורבות ,ולא רק

בשלב הניתוח (שלב  ,)8.3ושמתווים את הערכים

ל"אי-התנגדות" .השתתפות הציבור בתהליך התכנון

והרעיונות שלאורם יגובשו הכלים המעשיים

יוצרת חשיבה קבוצתית ,אך תלויה באזרחים ובמידת

והאופרטיביים למימוש התוכנית (שלבים .)8.6 ,8.5

המעורבות שלהם .מהלך זה דורש פיתוח מתודולוגיה

במסגרת ההרצאות והדיונים בוועדת המומחים הועלו

סדורה של תהליך השתתפות הציבור מצד הרשויות

ערכים ורעיונות רבים המתייחסים לעיר חיפה שנוסחו

והגופים האחראיים על קביעת המדיניות (עירייה,

לעקרונות המפורטים להלן ,ורובם יכולים לשמש בסיס

כב"ה ,מועצה אזורית ,רמ"י וכו') .המתודולוגיה צריכה

לתוכניות דומות גם בערים וביישובים אחרים הגובלים

לתת דגש על בניית תהליכים וחיזוק מוסדות חברתיים

בשטחי חורש טבעיים ויערות.
.אראייה מפוקחת של איתני הטבע  -שרפות יער

תומכים וכן לכלול :גורם חיצוני מקצועי מלווה המתמחה
בתחום שיתוף הציבור ,הגדרת "עומק השיתוף"  -באיזה

הן חלק מתהליך טבעי באקלים ים תיכוני .שינוי

שלב מתחיל השיתוף ,מספר המפגשים ,סוג המפגשים,

האקלים העולמי צפוי להוביל לעלייה בתדירותם

סקרים וכן מסגרת זמן בהלימה למועדי הכנת התוכנית.

של אירועי אקלים קיצוניים .באזורנו צפויות

חשוב לעודד הקמת מנהלת תושבים שתאפשר ייצוג

תופעות כגון :בצורות ,גלי חום תדירים וממושכים

שווה והוגן למגוון רחב של קבוצות תושבים .מומלץ

יותר והמשך התקצרות החורף  -תהליך המוביל

שתהליך שיתוף הציבור יכלול שימוש באמצעים שונים

לתקופות יובש ארוכות יותר .אלה צפויים להגדיל

כדי להגיע למגוון רחב של קהלים ולאפשר דיון ברמות

את הסכנה להיווצרות ולהתפשטות של שרפות

שונות של ידע ועומק ,בהתאמה לשלבי התוכנית .בשלב

ולהגביר את נזקיהן ,ויש להיערך לכך בהתאם.

גיבוש החזון ועקרונות התוכנית ניתן לקיים דיונים

.בתפיסת השטחים הפתוחים כמשאב  -השטחים

בשולחנות עגולים עם האזרחים ,נציגי הרשות המקומית

הפתוחים הם משאב חשוב וחיוני לחיים איכותיים

בתחומים הרלוונטיים ,מומחים בתחומים המתאימים

ובריאים בעיר .נוכחות הטבע בעיר יוצרת השפעות
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פיזיות ונפשיות חיוביות משמעותיות על התושבים

ועל המגוון הביולוגי דרך הצעת מגוון גדול יותר

ועל אורח חייהם (השפעה על איכות האוויר ,61

של נישות אקולוגיות ושימושים ציבוריים .ניתן

השפעה פסיכולוגית ובריאותית ,62השפעה על חיי

לערב את הקהילה בתכנון וביישום הפתרונות הללו

הפנאי 63ואף השפעה על מחירי הדירות .)64נוסף

וכך להגביר תחושת אחריות ושייכות בקרבה.

על כך ,יש למשאבי השטחים הפתוחים ולשירותי

.והטבע העירוני כסוכן לאחריות סביבתית,

המערכת האקולוגית שהם מספקים ,ערך כלכלי

למעורבות קהילתית ולחיבור בין אנשים  -טבע

שניתן לכימות ,וניתן לראות זאת אף במחירי

הוא לא רק נוף ,הוא מערכת שלמה שמכילה

הדירות שעולים ככל שהדירה קרובה יותר לשטח

מגוון תרבותי ,אנושי ונופי .בחיפה מתקיימת

פתוח או טבעי .חשוב להדגיש את מגוון היתרונות

מציאות יוצאת דופן של טבע ייחודי בתוך העיר,

הללו ולמנף אותם כדי לשמרם.

וישנה חשיבות גבוהה לאינטראקציה המקומית

.גמדיניות של הפחתת סיכונים  -תכנון לצמצום

בין התושבים לטבע .לטבע העירוני תפקיד חשוב

הסיכונים .בתחום זה אין פתרון אחד מקיף ,אלא

בחיבור בין התושבים למקום ,והוא מגביר את

"ארגז כלים" מגוון שניתן להתאים ממנו כלים

תחושת הערך והכבוד למקום .יש לתת משקל

פרטניים עבור כל תא שטח ואזור לאחר מיפוי

משמעותי לשימוש שהאוכלוסיות השונות בעיר

מפורט והתייחסות למאפייני האזור (סעיפים ,8.2

מקיימות באתרי הטבע העירוני.

 .)8.3כדי לצמצם את היקף השרפה הבאה ואת

.זשינוי תפיסת השייכות  -חשוב ליצור תפיסה

הנזק ממנה יש להיערך באופן סדור ומתוכנן במגוון

חדשה על מרחב ההשקה בין הפרטי לציבורי.

תחומים :טיפול באזורי המגע ותחזוקתם הרב-

בחיפה ,למשל ,מתקיימות שתי תפיסות שונות

שנתית ,הסברה בקרב התושבים ,אכיפה ,תכנון

לגבי הוואדיות ושטחי הטבע .מצד אחד החיפאים

ובנייה (כולל חומרי בנייה) ואמצעים טכנולוגיים

מתגאים באופי ה"ירוק" של חיפה ,ומן הצד השני
לוואדיות יש דימוי של "חצר אחורית" .כדי לטפח

(סעיף .)8.6
.דמדיניות תגובה במקרה של שרפה  -כאשר נערכת

את תחושת השייכות לאזורי המגע ולחזק את

תוכנית מדיניות להפחתת הסיכון לשרפות ,קיימים

הדימוי החיובי והחיוני של שטחי הטבע העירוניים

בסיס נתונים רחב ומוכנות מערכתית המאפשרים

יש לפעול בכמה תחומים :פיתוח מודעות התושבים

התנהלות יעילה וסדורה גם במצב חירום של שרפה

למאפייני שטחי הטבע העירוניים ,איכויותיהם,

וגם לאחריה בתהליך שיקום השטחים שנשרפו.

יתרונותיהם וחשיבות הטיפול בהם והשמירה

.המגוון שימושים  -אזורי המגע הם שטחים פתוחים

עליהם .שיתוף התושבים בתכנון אזורי המגע

בעלי פוטנציאל גבוה ליצירת מערך תכנון עירוני

ובדרכי הטיפול והתחזוקה שלהם (כמפורט בסעיף

רב-שימושי .אזורי המגע מותאמים לתפקד

 .)8.5יצירת מערך של פעילויות ותוכניות ארוכות

כמעטפת הגנה מאש מבחינת מבנה הצומח ,וכן

טווח להשתתפות אזרחית פעילה .יצירת זיקה

ניתן לפתח בהם מגוון שימושים לטובת התושבים,

לשטחים הפתוחים ופיתוח מודעות לחשיבותם

כמו שבילי הליכה ואופניים ,חקלאות עירונית

ולשמירה עליהם יכולה וצריכה להתחיל במערכת

וגינות קהילתיות .שטחי הטבע בשטח העיר

החינוך :מגיל הגן ,דרך בית הספר היסודי ועד

ישמשו את התושבים ,ועם זאת ישמרו על הטבע

לתיכון ,במתנ"סים ובתנועות הנוער הפועלות בעיר,

Abhijith K.V. et al. 2017. Air pollution abatement performances of green infrastructure in open road and built-up street canyon environments6161
- A review. Atmos. Environ., 162: 71-86.
Maas J. et al. 2009. Morbidity is related to a green living environment. J. Epidemiol. Community Health, 63: 967-973.6262

6363ונטורה ל' 20 .2016 .מיליגרם זמן איכות בטבע .זווית סוכנות ידיעות למדע וסביבה.
6464וייס ע' .2017 .כמה כסף שווה נוף ירוק? זווית סוכנות ידיעות למדע וסביבה.
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ומניעת היווצרות סבך צמחיה צפוף) כדי לצמצם

תוך התאמת פעילויות בשטחי הטבע העירוניים

את כמות הדלק שבהם .נוסף על כך ,התושבים

לכל גיל ומסגרת חינוכית.
.חאחריות  -ישנה חשיבות גדולה לפיתוח ולחיזוק

מכירים את השכונה שלהם בצורה הטובה ביותר,

תפיסת אחריות אזרחית על הוואדיות ועל שטחי

ולכן יכולים גם לסייע למערך כיבוי האש במצבי

הטבע העירוני .העירייה צריכה להוביל מדיניות

חירום באמצעות צוות מתנדבים שיוקם ויוכשר

זו של אחריות משותפת הן של העירייה וגורמי

מבעוד מועד.

התפעול והחירום הן של התושבים החיים

.טמציאת שפה משותפת  -במובן הרחב והכולל

במקום .תושבים הבוחרים לגור צמוד לשטח

הכוונה לכך שכלל הגורמים העוסקים בהקטנת

טבעי וליהנות מהקרבה לטבע ול"ירוק" ,צריכים

הרגישות לשרפות ,בשיקום לאחר שרפה ובהגנה

להבין את חשיבות השמירה על הטבע אך גם את

מפני שרפות יוצרים יחד את המושגים ,המדיניות

הסכנות הכרוכות באי-מניעת מפגעים שעשויים

והשיח בארץ .כדוגמה פרטנית ניתן להתייחס

להגביר את הסיכון לשרפות שעלולות לפגוע

למושג שנטבע  -״אזור חיץ״  -המסמל הפרדה

בבתיהם .הוואדיות הם חלק מהעיר וחשוב לטפח

וחציצה .לעומתו ,המונח "אזור מגע" מבטא

אותם ,למנוע השלכה והצטברות של פסולת

אסטרטגיה של חיבור והתייחסות מערכתית

ובעיקר לטפל בהם באופן רציף וארוך טווח

ורב-שכבתית שנובעים ממנה עקרונות פעולה

באמצעים שונים (רעייה ,דילול צמחייה עשבונית

מקצועיים וגמישים.

 .8.5אסטרטגיה משולבת לטיפול בשטחים הפתוחים בעיר להפחתת הסיכונים לשרפות
לשם הפחתת הסיכון לשרפות יש צורך באסטרטגיה

 .8.5.1עקרונות לטיפול באזורי המגע

משולבת המתייחסת לכלל השטחים הפתוחים בעיר.

תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה לבניית אזורי

תכנון וטיפול בשטחים הפתוחים (יערות ,ואדיות) ובאזורי

חיץ מגדירות יצירת רצועה ברוחב של  76מ' מקו הבתים

המגע שלהם עם השטחים הבנויים ,הם חלק חשוב

אל השטח הטבעי והמיוער ,וכוללות התייחסות ספציפית

במדיניות להפחתת הסיכון לשרפות ,אך התוויית מדיניות

לגיזום עצים כתלות במרחק מהבתים .תקנות מסוג זה

לתכנון ,לטיפול ולתחזוקה של שטחים פרטיים (גינות

מיושמות בעולם בעיקר בהפרדה בין שטחים מיוערים

פרטיות ,שטח פרטי פתוח לא מטופל ומגרשים פרטיים

גדולים ליישובים עם מיעוט אוכלוסייה .התקנות הללו

נטושים) וכן של מגוון השטחים הציבוריים הפתוחים

כמעט אינן מאפשרות לבצע התאמות במקרה שהתנאים

בעיר (פארקים ,גינון עירוני ,שטחים פתוחים לא מטופלים

אינם מאפשרים אזור חיץ של  76מ' ,לדוגמה בשטחי

ומגרשים ציבוריים נטושים) תשפר את יכולת הפחתת

הוואדיות הצרים והמשופעים ובאזורי החורש העירוני

הסיכון לשרפות ותקטין את אפשרות האש לדלג בתוך

בעיר חיפה (למעט סעיף ( 4א( ))5לתקנות המאפשר

העיר .בשלב זה מומלץ לבחון מודלים ותוכניות מהארץ

למפקד המחוז ברשות הכבאות לאשר ,בתנאים מסוימים

ומהעולם ,להשתמש בידע הקיים ,להתאימו למאפייני

מאוד ,תוכנית הגנה שאינה ממלאת באופן מלא אחר

השטח שנותחו ולעקרונות התוכנית שגובשו ,ולפתח

התנאים הכלולים בתקנות) .כדי ליצור מדיניות פעולה

בעזרתו הנחיות ל"אסטרטגיה משולבת לטיפול בשטחים

מיטבית המשלבת בין שיקולי הפחתת הסיכון לאש

הפתוחים בעיר להפחתת הסיכון לשרפות".

והגנה על אזרחים ורכוש לבין שמירה על הטבע והנוף
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המקומי יש להתבסס על כללים מנחים ועל עקרונות

.דטיפול בצומח למניעת שרפות  -אחד הגורמים

פעולה מקצועיים וגמישים המאפשרים התאמה

המשפיעים על רמת הדליקות של תא שטח מסוים

פרטנית למגוון תאי שטח בתחום העירוני (נספח  ,)3תוך

הוא כמות הצומח והרכב הצומח ("עומס דלק").

התייחסות למאפייני השטח ,לתנאי הביצוע ולעלויות

המאפיינים היוצרים "עומס דלק" גבוה הם :כמות
הצומח ,שטח פנים לנפח ,נפח מינים דליקים ,נפח

התפעול והתחזוקה.
.אתכנון והתאמה של אזורי המגע לתנאים המקומיים -

חומר יבש ומידת רציפות הצומח (נספח  .)3טיפול

התייחסות למאפייני השטח השונים ,כגון:

ודילול בעומק היער באזורי המגע הצפופים בצומח

השימושים בשטח ,שיפועים ,מיני העצים

מעוצה הם בעלי חשיבות אקולוגית ובטיחותית.

והשיחים (לכל מין רמת דליקות שונה) ,צפיפותם,

ככל שהיער פחות עבות ,יש פחות דלק לשרפה

רציפותם וגובהם ,מגבלות בסלילת דרך ועוד,

בצמרות העצים ,ומתפתח בו מגוון ביולוגי עשיר

מאפשרת להגדיר את רוחב אזור המגע ,לתכנן

יותר .קיימים עקרונות מנחים לטיפול בצומח

את ייעוד הקרקע המתאים בו ולהגדיר את אופן

בהתאם לרמת הדליקות שלו ,לדוגמה :דילול

הטיפול בצומח ואת מיקום התשתיות לכוחות

היער וקיטוע הרצף בין תת-היער לצמרות העצים

ההצלה (כאשר לא ניתן לסלול דרך ,עדיין חשוב

ושמירה על מרווחים בין עצים כתלות במיני

לטפל בצומח ולוודא שיש מעבר ללוחמי האש).

העצים ,גובהם והשיפוע בשטח .כמו כן ,לטיפול

הגדרת הטיפול הנדרש והשימושים המומלצים

בצומח ישנן השלכות סביבתיות וכלכליות שמנהל

בכל אזור מגע ייקבעו בהתאם למאפיינים נוספים

השטח ישאף למזער (נספח  .)4חשוב להדגיש כי

של השטח :שימושים גובלים ,תצורת הצומח

ללא תחזוקה שוטפת לאורך זמן (כמפורט בסעיף

ותשתיות נדרשות ,וכן בהתאם לציון שקיבל תא

 )8.7.1הטיפול בצומח מאבד במהרה מיעילותו.

השטח שאזור המגע מצוי בו במודל "הערכת סיכוני

.הפיקוח ואכיפה על השלכת פסולת וגזם בשטחים
הפתוחים  -יש ליצור מנגנוני פיקוח ואכיפה

שרפה" המפורט בסעיף  8.3.2ובנספח .2
.בהגדרת רוחב אזור המגע  -רוחב אזור המגע ייקבע

המשלבים פיקוח יזום מצד הרשות המקומית

בהתאם למכלול תנאי השטח כמפורט בסעיף

והגורמים האחראים על השטח ,מנגנון דיווח

הקודם ,ואף יכול להשתנות במקטעים שונים

יעיל ונוח על מפגעים לשימוש התושבים וסיירת

לאורך תא שטח מסוים .שיפוע הקרקע בתא שטח

קהילתית לאיתור מפגעים.
.וסוגי העצים  -למיני עצים שונים רמת דליקות שונה.

מסוים הוא פרמטר קבוע שחשוב להתייחס אליו

חשוב להקפיד על נטיעה של מיני עצים וצמחים

בקביעת רוחב אזור המגע (נספח .)3
.גתכנון תשתית מתאימה למערך הכיבוי  -לאחר

בעלי נטייה נמוכה יותר להישרף .לדוגמה ,קיימת

ניתוח מצב תשתיות הכיבוי הקיימות יש לתכנן

עדיפות לצמחיית החורש הטבעית ,כגון אלונים

פריסה מרחבית חדשה המתאימה גם לניתוח

ואלות ,על פני מיני האורן שידוע כמין דליק במיוחד.

מאפייני השטח מבחינת דרכי גישה לכבאיות,

כמו כן ,ניתן לבצע החלפת מינים יזומה ולעבור

שטחי התארגנות ,נקודות איסוף גזם ,תשתיות מים

למינים בעלי דליקות נמוכה בחורשות קיימות.

והידרנטים ,מתזי המטרה אלקטרוניים המופעלים

.זעריכת מערך הנחיות לפתרונות טכנולוגיים למעקב

מרחוק בתנאי מזג אוויר קיצוניים ומרטיבים

וניטור  -כבר כיום קיים מגוון רחב של חיישני

את הצמחייה כדי למנוע דליקה ולצמצם את

התרעה ,מצלמות תרמיות ,מתזים ,רחפנים ועוד,

התפשטות האש במקרה שזו תפרוץ ,חיישנים

שיכולים לסייע במעקב שגרתי ולהתריע בתנאים

ואמצעים טכנולוגיים נוספים.

קיצוניים המצריכים היערכות וכוננות ,וכן להתריע
על מצב חירום של שרפה .אמצעים אלה מצריכים
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תשתיות ,כגון חשמל ומים ,שיש לתכנן ולפרוס,

בחומרים עמידים לאש ומעכבי בערה בדלתות,

וכן חיבור למרכז בקרה עירוני המרכז את הנתונים

בתריסים ,בפרגולות ,במשטחים בגינה ובמרפסת

והדיווחים המתקבלים מהמכשירים בשגרה ובחירום,

ובגגות רעפים (שימוש בתשתית לגגות שאינה

ומפעיל גורמים מתאימים בהתאם למצב בשטח.

מעץ והתקנת רעפים עמידים לאש) .המדריך

.חמגוון שימושים ותפקודים לאזור המגע  -יצירת

צריך להטמיע תקנות עבור בתים הנמצאים בקו

פעילות אנושית מגוונת באזורי המגע העירוניים

הראשון הצמוד לאזור המגע  -להגדיר סטנדרטים

משרתת מספר עקרונות ומטרות ,ובהם הכשרת

לשימוש בחומרי בנייה מעכבי בערה ,להתייחס

שטחים פתוחים עירוניים לתועלת הציבור ,מניעת

לצורת הבנייה ולתכנון הבניינים וחצרות המגרש

מפגעים ופסולת ,תחזוקה של השטח לאורך זמן

בבנייה חדשה ובהתחדשות עירונית ,וכן להתוות

ועידוד אחריות אזרחית .קיימות אפשרויות רבות

קריטריונים לסיוע הרשויות בשיפוץ מבנים קיימים
כדי שיוכלו לעמוד בתקנים החדשים (באמצעות

להפיכת אזור המגע למרחב רב–תכליתי ,כגון:

מענקים והלוואות נוחות).

•הקמת דרכי גישה ברוחב משתנה לשימוש רכבי
כיבוי ולוחמי אש לאורך קו ההשקה ,שמתפקדות
גם כשבילי הליכה ואופניים על בסיס יום-יומי,

 .8.5.3הנחיות לטיפול מונע בשטחים הפתוחים

וכך פוחת הצורך בביצוע טיפולי תחזוקה יזומים

(שצ"פים) בעיר
כדי להקטין את מידת הסיכון לשרפות ואת אפשרות

על ידי הרשות.
•יצירת יער מאכל קהילתי ,גינות קהילתיות

האש לדלג בתוך העיר באירועי שרפה ,הוועדה ממליצה

וחקלאות עירונית  -פתרון רב-תכליתי לשיקום

על הגדרת כלים לתכנון ,לטיפול ולתחזוקה של מגוון

ולתכנון של שטחים פתוחים בקנה מידה קטן

השטחים הציבוריים הפתוחים בעיר .להלן מספר כלים

שיפחית את "עומס הדלק" (צמחייה סבוכה,

שהוצגו והועלו בוועדת המומחים:

פסולת וגזם) באזור המגע ,יפחית את הצורך

.אהקמת מסגרת עירונית ליער  -הקמת מחלקת יער

בתחזוקה שוטפת של השטח וישמש מרכז

עירונית או שילוב של יערן עירוני באגף שפ"ע,

קהילתי תחת כיפת השמיים.

שיבצע מעקב שוטף וניטור לאורך זמן .המעקב
יתבצע באמצעות ממ"ג שתהיה נגישה לצורכי

 .8.5.2הנחיות לתכנון ,לתחזוקה ולטיפול בחצרות

ניהול ,מעקב ,קליטת נתונים ,בקרה אחר התקדמות

פרטיות ובבתים הסמוכים לאזורי המגע

ועדכונים מהשטח ומהתושבים .נוסף על כך יבצע

.אהבית והחצר - "Think Lean, Clean and Green" -

האחראי מעקב וינהל מחקר ארוך טווח .המסגרת

יש לשמור בחצר על צומח דליל ,ירוק (ולא יבש),

העירונית של היער תהיה אחראית על עריכת

ממינים בלתי דליקים ,ועל עצים קטנים שאינם

התיאום והניהול השוטף מול הגורמים המפקחים

צמודים לבית .יש להפריד עצים ממגע עם דופן

והמאשרים את התוכנית (כב"ה ,קק"ל ,רט"ג ,משרד

הבית ולסלק פסולת וחומרים דליקים מהחצר

החקלאות ופיתוח הכפר וכו') וכן תנהל את מנגנוני

(סככות ,משטחים) .נוסף על כך ,יש להגן על מכלי

האכיפה והפיקוח.
.בפריסת העצים ברחבי העיר  -יש ליצור מיפוי

דלק ,על צוברים ועל מכלי גז על פי התקן ולסלק

של כלל העצים בעיר ולנתח את פריסתם בראייה

חומר דליק מסביבתם.
.בבנייה סמוך לאזור מגע  -יש לקבוע מערך תקנים

מערכתית בהיבט של הפחתת הסיכון לשרפות.

והנחיות לפתרונות הנדסיים וטכנולוגיים מבחינת

מניתוח זה ניתן להסיק מהי אסטרטגיית הפעולה

צורת בנייה וחומרי בנייה המתאימים לבניינים

הדרושה כדי ליצור פריסת עצים מיטבית שתצמצם

סמוך לשטחי יער טבעיים ,למשל שימוש

באופן מיטבי את התפשטות האש במקרה שרפה.
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חשוב לשים דגש על סוג העצים ועל מצבם בשלב

באזור ,נגישות תחבורתית וכו' ,כדי לקבוע סדר

המיפוי ,וכן על עקרונות תכנון וטיפול בעצים

עדיפות לפעולה ברמה עירונית וברמה שכונתית.

(סעיף .)5.1.3

מודל הכולל קביעת קדימויות והמלצות לקהילה
בהכנת תוכנית הגנה מאש

.גבניית מודל ממוחשב מרחבי-חברתי לשיקום

לקהילה 49

נמצא

בשימוש בארה"ב משנת ( 2004סעיף .).3.7

לאחר שרפה  -המודל ישקלל משתנים פיזיים
וחברתיים ,כגון העדפות התושבים ,מצב הבניינים

 .8.6גיבוש מדיניות התוכנית להפחתת הסיכונים לשרפות
התוכנית להפחתת הסיכונים לשרפות בשטח העירוני

כלים לבניית מדיניות בתחום הסברה ,חינוך וקהילה:

תתווה מדיניות פעולה מפורטת במגוון תחומים ,ובהם:

.אטיפוח קהילות מוכוונות "הגנה מאש"  -יש לחדד

חינוך והסברה ,אסדרה ואכיפה ,פתרונות הנדסיים

את ההבנה כי בישראל הסכנה לשרפות עקב תנאי

וטכנולוגיים ויצירת תמריצים כלכליים .מדיניות הפעולה

קיצון נמצאת במגמת עלייה (סעיף  .)1.4הוועדה

בכל תחום תתגבש תוך שיתוף מומחים בתחום ,אזרחים

ממליצה ליצור קבוצות אחריות ייעודיות ברמה

ובעלי עניין ,ותתייחס לתהליכים הדרושים כדי להוציא

השכונתית והעירונית המורכבות מאזרחים

לפועל את הנחיות המדיניות המפורטות שיתגבשו בכל

מתנדבים שיקבלו הכשרה ,ידע וליווי מקצועי.

אחד מהתחומים .במסגרת התוכנית יש להכין מערכי

ניתן ליצור קבוצות אחריות בכמה תחומים:
.i

הנחיות ומיזמים ,ברמות פירוט שונות ,בכל אחד
מהתחומים שהתוכנית תקבע ,ולהגדיר שלבים וסדרי

הסברה פרטנית לתושבי השכונה בנושא
"הגנה מפני אש".

.ii

עדיפות לביצוע ההנחיות והמיזמים.

אחריות לדיווח על פסולת ועל מפגעים שהם
"חומרי דלק" המגבירים את הסיכון להיווצרות

 .8.6.1הסברה ,חינוך וקהילה

שרפה ולהתפשטותה.

יצירת מערך הסברה מקצועי שינגיש לתושבי העיר

 .iiiניקוי גזם ופסולת  -מעבר לתחזוקה השוטפת

את הידע המקצועי הרחב שיש בתחום ההגנה

של העירייה ניתן להנהיג פעולות ניקוי גזם

והקטנת הרגישות לשרפות ,היא עוגן משמעותי ראשון

ופסולת באזור המגע שתושבי השכונה ישתתפו

ליצירת חוסן עירוני בתחום זה .כמו כן ,חשוב מאוד

בהן בליווי מוסדות החינוך ,תנועות הנוער

לשלב מגוון תוכניות חינוכיות בעזרת מוסדות חינוך

והקהילה.
 .ivסיוע בהכנת "ערכת שרפה" בכל בית שנמצא

עירוניים ,מרכזים קהילתיים ותנועות הנוער כדי להנחיל

בקו ראשון או שני לוואדי או ליער.

את עקרונות היסוד שמתווה התוכנית לשלל קהלי
.v

יעד בגילים שונים ,ממגזרים שונים ובשפות שונות.
כרובד נוסף יש לפתח ולעודד קהילות והתארגנויות

סיוע למערך הכבאות במצב חירום (במסגרת
כיתת כוננות מוסדרת) וכן הכוונה לברזי כיבוי
ולמתקנים אחרים המסייעים בכיבוי שרפות.

חברתיות מקומיות ,שמחזקות את הקשר בין תושבי

.בהסברה למגזר הפרטי ,העסקי והציבורי  -חשוב

הרחוב והשכונה ,ויוצרות אחריות וערבות הדדית במצב
שגרה ובמצב חירום .יש לטפח את הקשר בין קהילות

ליצור מערך הסברה ברמה הארצית והמקומית

האזרחים לנציגי הרשות המקומית כדי לבסס דיאלוג

שיאפשר נגישות מיטבית של מידע בתחום לכלל

אמיתי ,המבוסס על אמון ועל אחריות משותפת.

האזרחים ובעלי העניין במגזר הפרטי ,העסקי
והציבורי .ברמה המקומית ניתן לערוך כנסים
מקצועיים להעמקת הידע בקרב התושבים .כדאי
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לערוך מדריך המותאם לסוגים שונים של מבנים

רכיבה וספורט ,פנאי ונופש ,ניקיון ,ניטור ודיווח

ושירותים ,הכולל המלצות ואמצעים שבעלי המבנה,

על מפגעים .תהליכים אלה יובילו לעלייה בתדירות

הדיירים או המשתמשים בו יכולים להטמיע כדי

השימוש בטבע העירוני ולהנגשת הטבע העירוני

להגן על עצמם ,על המבנה ועל הרכוש .המדריך

במגוון שימושים למגוון מגזרים באוכלוסייה ,וכן

צריך לכלול מידע מפורט על חומרי בנייה לא

יסייעו ביצירת תחושת שייכות המובילה לאחריות

דליקים ומעכבי בערה ,על טיפול בצמחייה בשטח

ולשמירה .העירייה יכולה לסייע בטיפוח תחושת

הפרטי שתמנע התפשטות האש ,וכן מידע על

הזהות המקומית ובהגברת המוטיבציה אצל

אחריות אישית לדיווח על מפגעים במצב שגרה

התושבים באמצעות פעולות מיתוג פשוטות ,כמו
חלוקת חולצות או כלי עבודה לפעילים ,דבר שיכול

וכללי התנהגות במצב חירום של אירוע שרפה.

לעורר ולעודד תושבים נוספים לפעולה.

.גחינוך בנושא הפחתת הסיכון לשרפות והיחס
לטבע  -השקעה בתוכניות חינוכיות ליצירת

.ה Placemakingאו "יצירת מקום" - 65אמצעי לשיפור

מודעות ולהטמעת עקרונות של שמירה על הטבע

שטחים ,שכונות וערים דרך הפיכת מרחבים

והגנה מפני שרפות .שילוב תוכניות חינוכיות בחזון

ציבוריים למקומות שהאנשים שמשתמשים בהם

"הטבע שלי באחריותי" בגני ילדים ,בבתי ספר,

יוצרים בעצמם .עבודה משותפת של תושבים ,אנשי

בתנועות הנוער ובבסיסי הצבא בעיר ,כדי לפתח

מקצוע ומקבלי החלטות סביב התערבות ְּב ָמקום

מודעות ,ידע וכלים מעשיים כיצד למנוע שרפות

יכולה להפוך שטחים ציבוריים מוזנחים או חסרי

וכיצד להגן על הטבע והעיר מפני שרפות .הילדים

ייחוד ,כמו שטחים נטושים ,למקומות של יצירה

והנוער ישמשו "שגרירים" של הנושא בפני הוריהם,

ופעילות מקומית .פעולות אלה מחזקות את הקשר

וידרבנו אותם להשתתף בלמידה של הנושא

בין האנשים למרחב המקומי שהם חיים בו ,ותורמות
ליצירת ערים בעלות חוסן גבוה ואחריות אזרחית.

ובצורה פעילה בתוכניות אחרות שיתפתחו בנושא
זה בשכונה ובעיר .כחלק מהפעולות החינוכיות ניתן
להקים "שטח מחקר" באזור שנשרף וטרם טופל,

 .8.6.2אסדרה ואכיפה

עבור ילדי גני הילדים ובית ספר הקרובים ,שישמש

שטחי הטבע העירוניים הם באחריות הרשות המקומית.

לחקר ,ללימוד ולהבנה של תהליך השיקום העצמי

עם זאת ,חלק מהם נמצאים בבעלות פרטית ,וקיימים

של הטבע .לקראת ט"ו בשבט בתי ספר וגני ילדים

גופים נוספים שפועלים ונוכחים בהם (כב"ה ,תאגידי

יכולים לדלל עצים במקום לנטוע ,להוציא זרעי

המים וגופי תשתיות אחרים ,בעלים פרטיים ועוד) .על

אורנים מאזורים שנשרפו כדי למנוע התפשטות

הרשות להגדיר באופן ברור חלוקת אחריות לפעולות

של אורנים ולחקור תכונות ומאפיינים שונים של

שונות בשטחי הטבע העירוניים בין הגורמים המתאימים.

עצים ושיחים ושל הטיפול בהם שיכולים לסייע

במסגרת התוכנית חשוב להגדיר לכל תא שטח גורמים

בהפחתת הסיכון לשרפות .ניתן להקים תחנת

שאחראים לטיפול ולתחזוקה באופן שוטף ,וכן גורם

ניטור אקולוגית-עירונית-חינוכית ארוכת טווח

אחראי לתגובה ולטיפול במצבי חירום.

(ולהצטרף לרשת  LTERבין-לאומית לצורך מחקר

.אהקמת גוף עירוני מנהל לשטחים הפתוחים

אקולוגי עירוני ארוך טווח).

ולטבע העירוני  -הוועדה ממליצה להקים גוף

.דחיזוק הקשר של הציבור לסביבתו  -עידוד

עירוני שידאג לניהול השטחים הפתוחים בעיר

וטיפוח תהליכים של "אימוץ" שטחים פתוחים,

ולתחזוקתם ,ויהיה אחראי על ביצוע האסטרטגיה

כגון ואדי או חלקת יער ,על ידי קבוצת תושבים

המשולבת לטיפול בשטחים להפחתת הסיכון

או גוף קהילתי וביצוע פעולות של חינוך ,הליכה,

לשרפות .הגוף יסייע בתיאום ובגישור בין כלל בעלי

6565יוצרים מקום :פלייסמייקינג בישראל ,הקליניקה האורבנית באוניברסיטה העברית.2015 ,
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העניין הפועלים בשטח ובין מחלקות שונות ברשות

את כל התשתיות הנדרשות (הידרנטים ,צנרת מים,

שנציגיהם נוכחים בשטח ומקדמים פעילויות

דרכי גישה ועוד).
.הביטוח דיפרנציאלי  -ברמה הארצית הוועדה

ומיזמים בשטחים הפתוחים ובאתרי הטבע בעיר.
.באיתור מקורות פרטיים לתמיכה הכלכלית -

ממליצה למפקח על הביטוח לאפשר ביטוח

העלויות הגבוהות של ביצוע פעולות שיקום

דיפרנציאלי כנגד שרפות על פי גורמי סיכון ,כפי

ותחזוקה מוטלות ברובן על העירייה .ניתן לנסות

שנהוג בקליפורניה .בהמשך לכך ,ניתן להניח כי

לרתום גורמים נוספים בעיר ובסביבתה להשתתף

תקנות אמצעי ההגנה שיכתיבו חברות הביטוח

במימון פעילות עירונית חברתית כמיזמים של

יהיו נוקשות אף יותר מתקנות כיבוי אש ,ויחייבו
בתים הסמוכים לאזור המגע לעמוד בדרישות אלה

תרומה לקהילה או במסגרת אחריות תאגידית.

כדי לרכוש ביטוח נזקי שרפה.

.גתקנות לבנייה  -יש לקבוע תקנות לבנייה קיימת
וחדשה בנושאי שימוש בחומרי בנייה עמידים לאש

.ויש לחזק את יכולתן של רשויות לאומיות ,מחוזיות

ומעכבי בערה ,שימוש בפתרונות הנדסיים ואמצעים

ומקומיות לסייע ולתמוך כלכלית ומקצועית

טכנולוגיים להפחתת הסיכון לשרפות .כמו כן ,יש

בטיפולים להפחתת דלקים ודליקות גם במצב של
בעלות פרטית על הקרקע.

לקבוע הנחיות לתכנון בתים וחצרות המגרשים תוך
חשיבה והתייחסות לנושא הפחתת הסיכון לשרפות

.זהוועדה ממליצה לנסח נהלים לטיפול ולתחזוקה

בעת בקשה להיתר עבור שיפוץ והרחבה של בתים

להפחתת הסיכון לשרפות במרחב הפרטי והעסקי.

קיימים או עבור בניית בתים חדשים.

.חמומלץ להציב בנקודות אסטרטגיות שלטי הסברה

.דתקנות לתכנון מערך ההגנה בשלבי עריכת תוכניות

שכללי התנהגות באזורי המגע יופיעו בהם ,עבור

מתאר מפורטות (תב"ע מפורטת)  -תכנון שטחי

התושבים והמבקרים מחוץ לעיר ,בדגש על כללי

ההשקה כתנאי לאישור תוכניות מפורטות ,הכולל

ההתנהגות במזג אוויר המועד לשרפות.

 .8.7מדיניות לתחזוקה שוטפת של שטחי היער והחורש העירוניים
תחזוקה של אזור המגע ושל כלל שטחי היער והחורש

אגף שפ"ע וגורמי התחזוקה העירוניים .כדי ליצור

העירוניים חייבת להיות מתוכננת ,מתוקצבת ומבוצעת

מערך תחזוקה יעיל ומקצועי עבור אזורי המגע ושטחי

לאורך זמן .לאחר אירוע שרפה קיימת מוטיבציה גבוהה

הטבע העירוניים יש להכין תוכנית פעולה רב-שנתית.

מטופל כדי להפחית את הסיכון לשרפות .אם מפסיקים

 .8.7.1כלים והמלצות לתחזוקת שטחי הטבע העירוניים

לבצע פעולות טיפול ותחזוקה תקופתיות סדירות באזור

.אפיתוח אסטרטגיה רב-שנתית לתחזוקה המפחיתה

למנוע את השרפה הבאה ולהקים אזור שהצומח בו

המגע ,הצומח מתאושש ,הפסולת חוזרת להיערם,

סיכונים לשרפות ,שמשלבת בין ממשקים של גיזום

והזמן שעובר מקהה את הזיכרון ומפחית את המודעות,

מכני ורעייה מבוקרת .אופן שילוב הממשקים

דבר המגביר את הסיכון להישנות שרפה .אם התחזוקה

ייקבע לפי פרמטרים שונים שמתייחסים לאופי

איננה מוסדרת וקבועה ,כבר לאחר שנים בודדות אזור

השטח ,למאפייני הצומח בו ,ולשימושים הקיימים

המגע יחדל לתפקד כ"אזור חיץ" להפחתת סיכונים

והמתוכננים בו.

להתפשטות שרפה .היות ששרפות הן חלק מהמציאות

.בקביעת שלבים למימוש התוכנית ,מקורות מימון
ומועדי זמן לביצוע כל שלב בתוכנית.

בחורש הים תיכוני ,יש להתייחס לפעולות הטיפול
והתחזוקה באזורי המגע וכן בשטחי הטבע העירוניים

.גהוועדה ממליצה להגדיר גוף עירוני שינהל את

(יערות וואדיות) כחלק ממערך העבודה השוטפת של

שטחי הטבע העירוניים ואת תחזוקתם ,ולהגדיר
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התחזוקה .נוסף על כך ,יש לנתח את המידע שנאסף

בתוכנית מי יהיו האחראים על התחזוקה ,על

כדי להסיק מסקנות על ההשפעות האקולוגיות של

הניטור ועל האכיפה באותם שטחים.
.דגיבוש אמצעי בדיקה ,אכיפה ודיווח על ביצוע

ממשקי הטיפול והתחזוקה באזורי המגע ,כגון

הפעולות כנדרש ובהתאם להנחיות ,שתפקידם

תמותה מוגברת של עצים או עלייה בשפע של מיני

למזער פגיעה בסביבה הטבעית מצד קבלנים ומבצעי

צמחים פולשים ומתפרצים ,וכן על יעילות הפחתת

פעולות התחזוקה בשטח ,וכן למנוע מגורמים שונים

הסיכון להתפשטות האש.

ליצור מפגעים ולבצע עבודות בלתי חוקיות בשטח.

.זיש לבצע בדיקות תקופתיות ותחזוקה שוטפת של

.ההגדרת מנגנון ביקורת על אופן העמידה ביעדי

תשתיות הכיבוי וההתראה.

התוכנית וביצועה במסגרת הזמן שנקבעה

.חפינוי גזם  -את הגזם יש לפנות ולרסק מחוץ לאזור

והתקציב שהוגדר .האחראים יבחנו אם היעדים

המגע .לאחר מכן אפשר לערום אותו ליצירת

שהוגדרו בתוכנית ריאליים למימוש במסגרת הזמן,

קומפוסט ,לחלק לתושבים ולהשתמש בו בשטחים

התקציב וכוח האדם שהוגדרו ,וכן יספקו חוות דעת

מגוננים בעיר.
.טניהול מי נגר  -השהיית מי נגר מהשכונות כדי להאט

על עבודת הגופים האחראים לביצוע התוכנית.
.ומעקב וניטור  -תפקיד הניטור לוודא שלא נוצר

את הזרימות החורפיות ולמנוע סחיפת קרקע ופלישת

רצף אופקי או אנכי של צומח שייצור סכנה.

מינים .אזורים אלה יכולים לשמש גם בריכות
עונתיות עבור סלמנדרות ובעלי חיים נוספים.

המעקב יכול להתבצע ברמת הביומסה (כמה חומר
זמין לאש) ,ברמה הבוטנית (מידת התחדשות מינים
נדירים ,פולשים ,מתפרצים) וברמה הפונקציונלית

 .8.7.2ממשקי תחזוקה לאזור המגע

(מגוון ויחס בין טיפוסי צמחים :עשבוני ,שיחים,

לצורך תחזוקת השטח לאורך זמן עומדות בפני מנהלי

עצים ,מטפסים) .חשוב להתאים את סוג הניטור

השטח מספר אפשרויות :תחזוקה בגיזום מכני ,תחזוקה

ואת רמת הפירוט שלו לתנאי השטח ולמידת

כימית בריסוס ,שרפות יזומות ורעייה ממשקית -

הרגישות של השטח .המידע שייאסף במעקב יכול

טכניקות השונות זו מזו בעלות שלהן וברמת הניהול שהן

לסייע בקבלת החלטות שנתיות שוטפות בנושא

דורשות (איור  15ונספח  .)5שרפות יזומות יוצרות סיכון

צילוםfotolia :
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למנהלי השטח בישראל היות שהשטחים הפתוחים

 .iiכדי לצמצם פגיעה בעצים יש לעבוד בכלים

בישראל אינם גדולים ורציפים ,וישנו חשש (מוצדק

מוטוריים קטנים (חרמש ידני ,מסור ידני) ועל

או לא) לאובדן שליטה על האש.

כל עץ בנפרד.

האפשרות של ריסוס כימי נחשבת לא מועילה במיוחד,

 .iiiיש לבצע תחזוקה תדירה ושוטפת של עצים,

ואף עשוייה להזיק לחי ולצומח הסמוכים לאזור המגע.

הכוללת ניטור מצב העצים בשטח על בסיס

לכן ,בישראל ישנה נטייה להעדיף טיפול ותחזוקה דרך

קבוע ,גיזום עצים לפי הנחיות פרטניות

גיזום מכני ורעייה.

המתייחסות לסוג העץ ,למאפייניו ולמצבו

.אגיזום מכני לצורך תחזוקה  -גיזום מכני יכול

במועדים שנקבעים מראש בהמלצת אגרונום.

להתבצע בדרכים שונות ,ולכל דרך קיימות

טיפול בעצים יבשים ומתים וכריתה שלהם

השפעות סביבתיות שונות .ככל שהטיפול דקדקני

ייעשו לפי הנחיות מפורטות שייתן אגרונום.
 .ivיש לסמן באופן בולט עצים לשימור טרם

וממוקד יותר וכולל יותר עבודה ידנית ופחות

תחילת העבודות.

עבודה של כלים כבדים ,עלותו יקרה יותר ,זמן
הביצוע ארוך יותר והפגיעה בסביבה קטנה יותר.

.ברעייה לצורך תחזוקה  -כדי לצמצם את הסיכון

בעריכת חישובי עלויות לפעולות גיזום בתאי

להיווצרות שרפות יש לבצע תחזוקה קבועה

שטח שונים ניתן לממן חלק מעלויות הטיפול

המטפלת בכל סוגי הצמחייה באזור המגע שנקבע.

והגיזום באמצעות מכירת גזם לנגריות או למפעלי

רעייה היא טיפול יעיל מאוד ,שאינו דורש הוצאת

עיבוד וכן מכירת גזעים כחומר להסקה .הענקת

גזם ועדיף אקולוגית ,מכיוון שהוא מעלה את מגוון

ערך כלכלי לפסולת הגזם תאפשר הגדלת יכולת

בתי הגידול והמגוון הביולוגי .מבחינה סטטוטורית

המימון של עבודה ידנית וצמצום הטיפול המכני

ישנה בעיה בהקמת דירים ומכלאות בשטחים

הגס שמזיק לקרקע ,לצומח ולחי בה ועל פניה.

שאינם מיועדים לכך ,ולכן יש צורך במציאת

חשוב למפות את השטחים המתאימים לגיזום

פתרון להקצאת שטחי מרעה לצורך מניעת שרפות

מכני ולהתאים את דרכי הטיפול בכל תא שטח

בעיר .כמו בטיפול מכני ,הבוקר או הנוקד הוא

לפי ייעוד הקרקע ,מאפייני השטח ומידת רגישותו

קבלן שמספק שירות תחזוקה ,ויש לבסס עימו

(סוג קרקע ,טופוגרפיה ,ערכי טבע ,ערכי מורשת

חוזה ארוך טווח הכולל יעדים ברורים ,ניטור

ועוד) וכן להתאים למסגרת תקציבית וללוח זמנים

ומעקב שוטף .יש לקבוע משטר רעייה שמתאים

שייקבעו.

לתצורות השטח הספציפיות לאתר ,תוך התייעצות

יתרונות :תקופת הטיפול קצרה (קיץ) ,ישנה שליטה

עם מומחה לרעייה בשטחים פתוחים .כמו כן,

גבוהה בביצוע (כוח אדם ונתוני השטח).

יש להתייחס להעדפות המזון השונות של בעלי

חסרונות :הצומח המעוצה מתאושש לחלוטין תוך

החיים המשמשים לרעייה  -בקר ,עיזים וכבשים.

 6–5שנים לאחר כיסוח בלבד ,ללא רעייה יש צורך

העזים צורכות בעיקר עלווה של צומח מעוצה.

בטיפול חוזר כל  3שנים ,צריך להוציא את הגזם,

הבקר נמצא בשטחים מישוריים יותר וצורך בעיקר

השפעה אקולוגית קיצונית  -שינוי והרס בית

צומח עשבוני .הכבשים נמצאות באמצע בין רעיית

הגידול בפעם אחת ,לרוב לא מתבצע טיפול בצומח

עשבוניים לצריכת מעוצים .מבנה הצומח בכל

העשבוני  -אפשר ללוות את הגיזום המכני בכיסוח

הטיפולים משתנה :רעיית הבקר פותחת רצף אנכי,

שנתי בחרמש של הצומח העשבוני.

ואילו ממשק עיזים מודרני מביא לשבירה הן של
הרצף האנכי הן של הרצף האופקי (נספח .)5

דגשים:
.i

עבודות הכריתה והגיזום נעשות בקיץ כדי
לצמצם פגיעה בעשבוניים ובקרקע.
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66 גישות שונות ועלויות: ניהול ותחזוקה של חורש ים תיכוני:15 איור

NPS Photo | https://www.nps.gov/articles/monitoring-invasive-plants-at-herbert-hoover.htm

#public domain (CC0) | https://pixnio.com/events-happenings/fire-crew-monitoring-prescribed-fire

Tech.Sgt.LarryReidJr. |1st Combat Camera Squadron |Public Domain | https://dod.defense.gov/
/Photos/Photo-Gallery/igphoto/2001834978

Photo credit: Eli Cureton / USFWS | https://www.flickr.com/photos/usfwsmtnprairie/14398322514

גיזום
מכני

עלות

הדברה
כימית

שרפות
יזומות
רעייה
ממשקית
ניהול
Launchbaugh K. & Walker J. 2006. Targeted grazing—a new paradigm for livestock management. Targeted grazing: a natural approach to6666
vegetation management and landscape enhancement. Centennial, CO, USA: American Sheep Industry Association, 2-8.
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{}9

סיכום

בישראל קיימים יישובים רבים ששטחי חורש טבעי

את הרגישות לשרפות ,ובייחוד בסוף הסתיו ובתחילת

ומיוער שזורים במרחב הבנוי שלהם ,ויש להם ערך נופי,

החורף כשהצמחייה יבשה מאוד .שימוש באמצעי ניטור

תרבותי ואף בריאותי וחשיבות אקלימית וסביבתית .עם

ותצפית ,הכרזה על כוננות וגיוס הכוחות המתאימים,

זאת ,קיימים בשטחים אלה גורמים שעלולים להגביר את

יכולים לצמצם את היקף השרפה הגדולה הבאה או אף

הסיכון להתרחשות שרפות ,וחשוב מאוד להכיר אותם

למנוע ממנה להתפתח לכזאת ,בין אם מדובר ברשלנות

ולטפל בהם .מידת ההתייחסות לאתגרים אלה והטיפול

פושעת או בהצתה מכוונות.

בהפחתת הסיכון לשרפות לטווח הארוך ותכריע לגבי

כדי ליצור יכולת ברמת המדינה ,הרשויות המקומיות

מספר אירועי השרפות שיתרחשו בעתיד ומידת שיקום

והתושבים להפחתת הסיכונים לשרפות ולהיערכות

המערכות העירוניות והטבעיות לאחר אירועים אלה.

מיטבית לאירועי שרפה יש ליצור מדיניות פעולה

בהם תקבע את חוסנה העתידי של מדינת ישראל

מפורטת ומקצועית בכל הרמות (ארצית ,אזורית,
מקומית) .ניסיון העבר מלמד כי יש צורך אמיתי בגוף

האתגרים בניהול מרחב עירוני מיוער ,הקשורים
להפחתת הסיכון לשרפות ולתהליך השיקום לאחר

לאומי ,בעל שלוחות מקומיות ,שיהיה אחראי על ניהול

שרפות ,ושנידונו בחלק א' של מסמך זה ,מתרבים

מערך ההיערכות לשרפות בישראל ,הפעולה בשעת

ככל שהאוכלוסייה שמתגוררת בתוך יער טבעי ונטוע

חירום והשיקום לאחר אירוע שרפה .ריבוי בעלי העניין

ובקרבתו הולכת וגדלה ,תהליך שצפוי להתגבר עם

בשטחי היער העירוני יוצר מצב של חוסר ודאות בנושאי

המשך הגידול באוכלוסייה .חיזוי שרפות על פי תנאי

תחזוקה ,מימון ,אכיפה ממשק וניהול .יש להקצות

מזג האוויר הוא נושא בעל חשיבות גבוהה ,שמשום

תקציב ייעודי מתוך תקציב המדינה לנושא ההיערכות

מה אינו זוכה לתשומת לב מספקת .כיום קיימות

להפחתת הסיכונים לשרפות ולשיקום לאחריהן .על

אפשרויות טכנולוגיות רבות לחיזוי אירועי שרפות

התקציב לכלול מימון לפעולות בקנה מידה ארצי ,מחוזי

באמצעות ניטור תנאי מזג האוויר (משטר הרוחות,

ומקומי ,שיופנה גם להיערכות הקהילה.

אחוזי הלחות ועוד) בזמן אמת .ניטור מסוג זה מספק
תמונת מצב עדכנית ,ומאפשר ביצוע פעולות להיערכות

במשרדי הממשלה אומנם גובשו תקנות להגנה על

מוקדמת ולהגנה פעילה כנגד שרפות ,כגון :הכרזה

יישובים מפני שרפות ,אך הן טרם אושרו .החלק העיקרי

על דרגת כוננות ,הרטבת אזורים ברמת סיכון גבוהה,

של התקנות דן במערך הגנה בסיסי ,המסתמך על דרכי

תגבור כוחות ,התראה לתושבים באמצעי התקשורת,

גישה ,צנרת מים ואזורי טיפול בצמחייה .התקנות אומנם

הצבת אמצעי תצפית והעלאת רחפנים לאוויר ועוד.

מאפשרות למפקד המחוז ברשות הכבאות הפעלת שיקול

לנוכח התרחשויות קיץ  2018ברחבי הנגב המערבי,

דעת באישור תוכנית הגנה שאינה מקיימת באופן מלא

קיץ שהוצתו בו אלפי דונמים של יערות קק"ל ,חורש

אחר התנאים הקבועים בהן ,אך האתגר האמיתי הוא

טבעי ,שמורות טבע ושדות חקלאיים ,ולנוכח איתורם

ליצור הנחיות לטיפול בסוגים שונים של אזורי מגע

של בלוני תבערה לאחרונה אף באזור ירושלים ובערים

בהתאמה למאפייני שטח ייחודיים .כמו כן ,התקנות

אחרות ,יש לשים דגש מיוחד על חיזוי והתרעה מוקדמת,

אינן קובעות כלי אסדרה לתכנון מערך ההגנה הנחוץ

כאשר מתפתחים תנאי מזג אוויר קיצוניים המעלים

כבר בשלבי עריכת תוכניות מתאר מפורטות (תב"ע
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מפורטת) והוצאת היתרי הבנייה .תכנון שטחי ההשקה

רשויות ממשלתיות ,לבצע פעולות יזומות ושיטתיות

אינו תנאי לאישור תוכניות מפורטות ,וכך נוצר מצב

לאורך זמן ובמגוון תחומים כדי למזער ולמגר ככל שניתן

בעייתי של הקמת שכונה ללא מערך הגנה מפני שרפות,

את הגורמים הפיזיים לליבוי שרפות במרחב העירוני,

וניסיון מאוחר יותר להוסיף את התשתיות הנדרשות

לבנות ולשפר את מערך ההגנה האנושי והפיזי ,וליצור

(הידרנטים ,צנרת מים ,דרכי גישה) .כמובן שמצב זה

מערך כוננות וחירום שיתפקד בצורה מיטבית ככל

יוצר אילוצים תכנוניים וביצועיים ,ומשאיר את נטל

שניתן באירוע שרפה.

הביצוע על הרשות המוניציפלית.
תוכנית מדיניות להפחתת הסיכונים לשרפות בשטח
נושא נוסף שחשוב לשים עליו את הדגש הוא התייחסות

העירוני ,בדומה למודל המפורט בחלק ב' של מסמך

התקנות לשטחים הפתוחים בתחום הפרטי .בהקשר זה

זה ,תתווה מערך פעולה מפורט במגוון תחומים ,ובהם:

חשוב ליצור פלטפורמה שתאפשר לתושבים להשתתף

חינוך והסברה ,פיתוח מיזמים ,אסדרה ואכיפה ,פתרונות

בהתאמת התקנות להפחתת הסיכון לשרפות באזור

הנדסיים וטכנולוגיים ויצירת תמריצים כלכליים.

מגוריהם .נוסף על האתגרים הקשורים לכתיבת תקנות
מותאמות ומעודכנות יש להתייחס גם לנושא האכיפה.

כדי להפחית את הסיכון לשרפות יש צורך באסטרטגיית

יש להגביר את האכיפה על אי-ביצוע תוכניות להפחתת

פעולה משולבת המתייחסת לכלל השטחים הפתוחים

הסיכון לשרפות בנכסים ציבוריים ופרטיים .נוסף על כך,

בעיר .תכנון וטיפול בשטחים הפתוחים ובאזורי המגע

יש לאכוף פעולות הפוגעות בהגנה משרפות ,כמו השלכת

שלהם עם השטחים הבנויים הם חלק משמעותי

פסולת גזם ופסולת בנייה לשטחי טבע ויער עירוניים

במדיניות להפחתת הסיכון לשרפות ,אך התוויית מדיניות

שמגבירה את "עומס הדלק" ,בדגש על שטחי ההשקה

לתכנון ,לטיפול ולתחזוקה של שטחים פרטיים וכן של

שהנטייה היא להתייחס אליהם כאל "החצר האחורית"

מגוון השטחים הציבוריים הפתוחים בעיר ,תקטין את

של השכונה .בתחום שיקום שטחים לאחר שרפה יש

האפשרות של האש לדלג בתוך העיר ,ותאפשר לצמצם

לפתח ממשק מסתגל לניטור ולתחזוקה של שטחי היער

עוד יותר את הסיכונים לשרפות .היות ששרפות הן חלק

והטבע העירוניים .יש צורך בניטור בקנה מידה רחב של

מהמציאות בחורש הים תיכוני ,יש להתייחס לפעולות

יעילות הטיפולים להפחתת נזקי שרפה בשטחי השקה

הטיפול והתחזוקה באזורי המגע וכן בשטחי הטבע

עירוניים ,וכן של ההשפעות האקולוגיות הנלוות של

העירוניים כחלק ממערך העבודה השוטפת של אגף

טיפולים אלה ,כגון תמותה מוגברת של עצים או עלייה

שפ"ע ושל גורמי התחזוקה העירוניים .כדי ליצור מערך

בשפע של צמחים שאינם מקומיים .שיקום לאחר שרפה

תחזוקה יעיל וארוך טווח עבור אזורי המגע ושטחי
הטבע העירוניים יש להכין תוכנית פעולה רב-שנתית.

וטיפול מונע שרפות יוצרים הפרה המעודדת פלישה
של מינים מהעיר אל הטבע ,ויש לצמצמה ככל האפשר.

הידע המדעי והמקצועי שמסמך זה סוקר והעקרונות
והרעיונות שהוא מציג ,ביחד עם התוויית התהליכים

המסקנה המרכזית של ועדת מומחים זו היא כי במצב
השורר כיום ,יש צורך משמעותי ודחוף לגבש אסטרטגיה

ליצירת אסטרטגיית פעולה מפורטת ורב-מערכתית

כוללת ומקיפה להפחתת הסיכון לשרפות ביישובים שיש

יאפשרו לכלל הגורמים הרלוונטיים לקדם את ביצוע

בתחומם יער עירוני .מעבר לנושא השיקום ,המתייחס

הפעולות הנדרשות בכל הרמות  -מהארצית למקומית –

לאירוע שרפה מקומי בנקודת זמן ספציפית ,קיימת

כדי שלא נמצא את עצמנו עוסקים ב"כיבוי שרפות",

חשיבות גדולה ומהותית יותר ליצירת מערך היערכות

אלא בהגנה ,בשימור וביצירה של סביבת מחיה בטוחה

להפחתת הסיכון לשרפות ,שיאפשר לרשות המקומית

וירוקה במרחב העירוני.

בשיתוף עם התושבים ,ובהובלה ,בהכוונה ובתקצוב של
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נספחים
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{נספח }1

סדר הגדרה של צורות החיים
ותצורות הצומח הראשיות
איור נ :1 .סדר הגדרה של צורות החיים ותצורות הצומח הראשיות כחלק מאיסוף מידע פיזי ותכנוני בתוכנית לשיקום ולמניעת שרפות

1

1 .1סבר ,נ' ואח' .2014 .מדריך למיפוי צומח בישראל ,חלק הצומח הים תיכוני  ,עמ'  .54אגף פרסומים מידע ואינטרנט ,המשרד להגנת הסביבה.
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{נספח }2

מודל מרחבי לקביעת רמת קדימות
לטיפול בתאי שטח באזור התכנון
.גתצורת הצומח  -טיפוסי הצומח באזור המטרה

מודל מוצע זה נועד לשקלל את מאפייני השטח ואת
בסיס הנתונים התכנוני שנאסף על אזור התכנון ,וליצור

מכתיבים את העדפות הטיפול בהתאם לרמת

דירוג יחסי של תאי השטח באזור התכנון ,שעל פיו

הדליקות שלהם .תצורת הצומח מחולקת לחמש

ניתן לגבש את סדרי העדיפות לתכנון ולטיפול בתוכנית

קבוצות עיקריות (בסדר רגישות יורד) :יערות

ובהגדרת שלבי הביצוע שלה .בהתאם לשלבים המוצעים

אורנים ,יערות אורנים מעורבים בחורש ים תיכוני,

לעריכת תוכנית מדיניות להיערכות ולהפחתת סיכונים

חורש גבוה (גדול מ 2.5 -מ') ,חורש/גריגה נמוכים

לשרפות המתוארת במסמך זה (פרק  )9יש להפעיל את

(קטן מ 2.5-מ') ,גינון אינטנסיבי /בתה /שטח

המודל לאחר מיפוי המצב הקיים באזור התכנון ,איסוף

חקלאי (ערכים בין .)5–1
.דמפנה צפוני/דרומי  -הצומח במפנה הצפוני דליק

מידע פיזי ותכנוני וכן חלוקת אזור התכנון לתאי שטח

פחות מאשר במפנה הדרומי בשל לחות יחסית

(סעיפים .)9.3 ,9.2

גבוהה יותר .שקלול המפנה וטיפוס הצומח יוצר
הפרמטרים במודל:

חלוקת טיפוסי צומח חדשה שבה לכל טיפוס יש

.אהיקף השימושים הגובלים שיש בהם פעילות

ערך דרומי הגדול מערכו הצפוני ( ,10–0ראו טבלה

אנושית תכופה  -אחוז היקף תא השטח הגובל

נ .)1.אם המפנה דרום-מערבי או דרום-מזרחי,

בשימושי קרקע בעלי פעילות אנושית תכופה,

נחמיר ונחשיבו כדרומי (כך גם לגבי המפנה

מגדיר את החשיבות העירונית לדחיפות הטיפול

הצפוני).
.השיפוע  -ככל שהשיפוע תלול יותר ,כך התקדמות

בתא השטח .שימושי קרקע בעלי פעילות אנושית
תכופה הם :מגורים ,מוסדות ציבור ,פארקים וגני

השרפה מהירה יותר .סוג השיפוע נחלק לארבע

משחקים ,מסחר .מידת הרגישות מוצעת לפי

קבוצות עיקריות (בסדר רגישות יורד) :שיפוע חזק

המדרג הבא 70% :ומעלה מהיקף תא השטח גובל

( 41%ומעלה) ,שיפוע בינוני ( ,)40%–21%שיפוע

בשימושי קרקע בעלי פעילות אנושית,70%-50% ,

מתון ( ,)20%–11%שיפוע קל (.)10%–0%

 50%-20%או ( 20%–0%ניתן להתאים את מדרג
הרגישות בהתאם למאפיינים הייחודיים ביישוב).

היות שמודל זה שואף להיות מסתגל וארוך טווח ,ניתן

קיומם של מוסדות ציבור בעלי רגישות גבוהה

לעדכנו כאשר כל פרמטר מקבל שכבה נפרדת במערך

יוסיף מכפיל למשתנה כדי להגדיל את מידת

הממ"ג העירוני .את המשתנים מנתחים בשיטת הניתוח

רגישותו .מוסדות ציבור בעלי רגישות גבוהה הם:

הרב-קריטריוני ( )Multiple-Criteria analysisשנמצאת

בתי חולים ,מוסדות חינוך (גני ילדים ,בתי ספר),

בשימוש בתחומי הניתוח הכלכלי ובהערכת השפעות

בתי אבות ודיור מוגן .עבור כל מוסד יש להוסיף

סביבתיות ככלי תומך בקבלת החלטות רבות-משתנים.2
היתרון בניתוח הרב-קריטריוני הוא השילוב של מידע

מכפיל של .1.1
.בשימוש קרקע גובל ברמת סיכון גבוהה  -זיהוי של

הטרוגני ,כמותי ואיכותי עם בעלי עניין בהליך קבלת

שימושי קרקע לתעשייה ולתשתיות בעלות רמת סיכון

ההחלטות .בהקשר המרחבי ניתן להריץ תרחישים שונים

גבוהה (חומרים מסוכנים ,תחנות דלק ועוד) ,הגובלים

במרחב ולבחון את מידת ההשפעה שיש לכל החלטה

בתא שטח מסוים ,יוסיף מכפיל לתא השטח האמור.

על משקלי מרכיביה.

המכפיל יגדיל את מידת רגישותו של תא השטח.
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החישוב נעשה באמצעות מטריצת לאופולד ,3שיטה

צורת החישוב:
•הכפלת שימוש הקרקע הגובל במשתנה המשוקלל

איכותית להערכת השפעות סביבתיות שמשתמשת

של תצורת הצומח ומפנה (המחשה בטבלה נ.)1.

במטריצה לצורך קביעת סדר עדיפויות או בחינת

•הכפלה במשתנה השיפוע (דוגמה בטבלה נ.)2.

השפעות סביבתיות על תא שטח .בשיטת ניתוח זו
מתבצעת חלוקת משקלים יחסית של גורמי מפתח
שעתידים להשפיע (דירוג עוצמת ההשפעה וחשיבות

ככל שערך הכפלת המשתנים גבוה יותר ,כך הדחיפות

ההשפעה של המשתנים הסביבתיים) על ידי שימוש

לטיפול בו עולה.

במטריצה שהחיתוך בין העמודות לשורות נעשה בה
על ידי הכפלת הערכים של כל משתנה.
טבלה נ :1.דוגמה לחישוב המודל :הכפלת משתנה של 'היקף פעילות אנושית גובלת' במשתנה המשוקלל של תצורת הצומח ומפנה

היקף השימושים הגובלים בעלי פעילות אנושית תכופה
50%-0%

50%-20%

70%-50%

 70%ומעלה

תצורה ומפנה

ערך

1

2

3

4

יער אורנים דרומי

10

10

20

30

40

יער אורנים צפוני

9

9

18

27

36

אורן מעורב בחורש ים תיכוני דרומי

8

8

16

24

32

אורן מעורב בחורש ים תיכוני צפוני

7

7

14

21

28

חורש גבוה (> )2.5דרומי

6

6

12

18

24

חורש גבוה (> )2.5צפוני

5

5

10

15

20

חורש/גריגה נמוך (< )2.5דרומי

4

4

8

12

16

חורש/גריגה נמוך (< )2.5צפוני

3

3

6

9

12

בתה/שטח פתוח /שטח חקלאי דרומי

2

2

4

6

8

בתה/שטח פתוח /שטח חקלאי צפוני

1

1

2

3

4

Villa F. et al. 2002. Zoaning Marine Protcted Areas throu Spatial Multiple-Criteria Analysis: the case of the Asinara Island National Marine2 .2
Reserve of Italy. Conserv. Biol. 16(2), 515-526.
Leopold L.B. et al. 1971. A Procedure for Evaluating Environmental Impact. Geological Survey Circular 645. Washington: U.S. Geological Survey.3 .3
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טבלה נ :2.הכפלת משתנה 'היקף פעילות אנושית גובלת' בהיקף של מעל  ,70%כדוגמה ,במשתנה השיפוע

שיפוע
היקף שימושים אנושיים
גובלים  70%ומעלה

שיפוע קל

שיפוע מתון

שיפוע בינוני

שיפוע חזק

10%-0%

20%-11%

40%-21%

 41%ומעלה

תצורה ומפנה

ערך

1

2

3

4

יער אורנים דרומי

40

40

80

120

160

יער אורנים צפוני

36

36

72

108

144

אורן מעורב בחורש ים תיכוני דרומי

32

32

64

96

128

אורן מעורב בחורש ים תיכוני צפוני

28

28

56

84

112

חורש גבוה (> )2.5דרומי

24

24

48

72

96

חורש גבוה (> )2.5צפוני

20

20

40

60

80

חורש/גריגה נמוך (< )2.5דרומי

16

16

32

48

64

חורש/גריגה נמוך (< )2.5צפוני

12

12

24

36

48

בתה/שטח פתוח /שטח חקלאי דרומי

8

8

16

24

32

בתה/שטח פתוח /שטח חקלאי צפוני

4

4

8

12

16

חישוב לדוגמה :חורשת אידר בחיפה
חורשת אידר ממוקמת בין רחוב אידר לרחוב פרויד ,סמוך לקו הרכס של חיפה ובכיוון המורדות המערביים (איור
נ.2א') .במשתנה הראשון שהוגדר 'היקף השימושים הגובלים בעלי פעילות אנושית תכופה' החורשה נמצאת בטווח
של  70%ומעלה .כמו כן ,קיימים בה שני שימושי קרקע גובלים בעלי רגישות גבוהה  -בית דיור מוגן לקשישים
וכן פנימייה לילדים (לפיכך מוסיפים על כל אחד מהם מכפיל של  .)1.1תצורת הצומח בחורשה הייתה יער אורנים
מעורב בחורש ים תיכוני במפנה דרום מערבי (ייחשב כדרומי) ,בשיפוע מתון ( 20%–11%שיפוע).
לכן ערכה המשוכלל של החורשה יהיה:

(4 X 1.1 X 1.1) X 8 X 2 = 77.44

שיפוע מתון
20% - 11%

מכפיל  1.1על
שני מוסדות
גובלים בעלי
רגישות גבוהה

יער אורנים
מעורב בחורש
ים תיכוני
במפנה דרומי

היקף פעילות
אנושית גובלת
 70%ומעלה

הציון  77.44גבוה מהממוצע של היקף פעילות אנושית גובלת  70%ומעלה ,בשיפועים משתנים (ממוצע  ,55ראו
טבלה נ ,)2.לכן השטח נמצא ברמה גבוהה של קדימות לטיפול.
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איור נ 2.א׳ :חורשת אידר לפני השרפה (אורתופוטו :אגף מחשוב ומערכות מידע עיריית חיפה ,שכבות  :GISחנוך בורגר אגרונומים בע"מ).

במהלך השרפה בנובמבר  2016נשרפה חורשת אידר בחומרה  3ונפגע בית בסמוך אליה.
איור נ 2.ב׳ :חורשת אידר לאחר השרפה בנובמבר ( 2016אורתופוטו :אגף מחשוב ומערכות מידע עיריית חיפה,מיפוי ושכבות  :GISחנוך
בורגר אגרונומים בע"מ).
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איור נ 2.ג׳ :אפיון חומרת השרפה בנובמבר ( 2016אורתופוטו :אגף מחשוב ומערכות מידע עיריית חיפה ,מיפוי ושכבות  : GISחנוך בורגר
אגרונומים בע"מ).

איור נ 2.ד׳ :למעלה  -חורשת אידר ורחוב אידר לפני השרפה (מתוך  ,)Google Street Viewלמטה  -חורשת אידר ורחוב אידר לאחר
השרפה (צילום :ד"ר נעמה טסלר)

78

www.isees.org.il

