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  תקציר מנהלים  .1

אימונים של פיקוד מרכז המאמן  בית גוברין ומהווה בסיס- פ לכיש ממוקם במרחב לכיש"בסיס האימונים בא

פ לכיש נמצא בלב של שטחים פתוחים "אזור שטח האש של בא. וכוחות לביצוע תעסוקה מבצעית בגזרת

בשטחים תחילה שמ ,קורה לא פעם ,שטח אש פעיל וגדול בשל היותו. איכותיים ורגישים מבחינה אקולוגית

  . שמקורה לרוב בירי צבאישריפה אלו 

מטרת תוכנית זו היא להביא רשימת המלצות שחלקן מהוות חידוש וחלקן רק חידוד של החוקים והנהלים 

כל מתוך הבנה כי המלצות אלו ייושמו בעתיד ב, פ לכיש"בדגש על בא, בנושא טיפול ומניעת שריפות בצבא

שטח זה נעשתה עבודה שכוללת סקירה על מצב בשריפות נות של הכחלק מהצורך באפיון הסכ. ל"צה

מסכמים וכן ראיונות ש לחיזוי שריפות מודל סיכונים, הגאוגרפי ושטחן מיקומן, וההיסטוריה שלהן השריפות

  .את המצב בשטח

כך שיאפשרו שימוש בשטח , וניהול השטח ומניעת שריפותלממשק  מתוך עבודה זו נתנה רשימת המלצות

  .די שמירה על ערכי הטבע הקיימיםתוך כ

  

 פ לכיש"כללי בארקע   .2

  :רקע

מצוי בלב מדינת , אזור שפלת יהודה הוא חבל ביניים בין הרי יהודה ממזרח לבין מישור החוף ממערב

בשל  ).2010, גסול(חשובה במרכז הארץ " ריאה ירוקה"רוב האזור הנו כפרי ושטחו מהווה . ישראל

תכנית . החלות על האזורתכנון הוכר חבל לכיש כשטח המיועד לשימור בכל תכניות ה, מאפייניו הייחודיים

בעלי , הצירוף של אתרים ארכיאולוגיים רבים"קבעה כי  )2020ישראל ( האב לישראל לשנות האלפיים

יש להדגש . ביותר עם המרחב הפתוח ויפי האזור מקנה לו רגישות סביבתית גבוהה, משמעות היסטורית

  ).1997, מזור( "את אופיו הפתוח של האזור

  :פ לכיש"בא

אימונים של פיקוד מרכז המאמן  בית גוברין ומהווה בסיס- פ לכיש ממוקם במרחב לכיש"בסיס האימונים בא

התמודדות עם : בשלושה תחומים נוספים מתאמנים בבסיסבנוסף , וכוחות לביצוע תעסוקה מבצעית בגזרת

 . )חוברת צבא ההגנה לטבע( ל“בצה אימון כיתות כוננות של ישובים והכשרת גששים, רהפרות סד

. בשטחים אלו מגוון צומח ובעלי חיים רב. פ לכיש מהווה שטח איכותי מבחינה אקולוגית"שטחי האש של בא

ם חלקם באופן קבוע וחלק, מאכלסים אזורים עלו, חלקם אף מקננים במקום, עדרי צבאים ודורסים רבים

  . לעונות בשנה

חלקן של ). 1איור (מדי שנה פורצות בו שריפות רבות , מאחר והשטחים האמורים מהווים שטחי אש

פ "בסמוך לבא. הצתות מכוונות וגורמים נוספיםרשלנות ו השריפות נגרמות בשל אימוני צבא וחלקן בשל
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 81אלו נמצא גם שטח אש בצמוד לשטחים . נוסף המהווה מקור שריפות 35ח "בא -לכיש שטח אש נוסף 

פ "משטחי האש הצמודים לבאבימים מסוימים שריפות היוצאות  , המהווה אף הוא גורם שריפות ,)'ג309(

, חקלאות, גנים לאומיים, שמורות טבע, ולסכן שטחים נרחבים שונים ובהם יערותיכולות לאיים  ,לכיש

  .תשתיות ושטחים מבונים

  

 ג"המפה מבוססת על נתוני רט( 2015-1991ח צנחנים בשנים "פ לכיש ובבא"שריפות בבא - 1 איור

  ).Levin and Heimowitz, 2012ל וכן על עבודתם של "וקק

  

 :בעלי הקרקע

פ יושב בחלקו על שטח גן לאומי בית גוברין ויער "הבא. פ לכיש יושב בתחום המועצה האזורית לכיש"בא

  .שטחי מרעה וחקלאות, נו מהווים חורש טבעי לשימורחלקים אחרים ממ, נטע אדם
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  :וחשיבתו על הפרויקט .3

שילוב "שמטרתו , "צבא ההגנה לטבע"פ לכיש הנה חלק מהפרויקט של "תוכנית האב למניעת שריפות בבא

 הרחבת הנגישות באופן מבוקר לאתרים ייחודים והעלאת המודעות לנזקי, הצבא והקהילה בשימור השטח

חלק ). חוברת צבא ההגנה לטבע" (בחי ובצומח וייחודו של שטח האש, הפגיעה בעתיקות, השריפות

הן לקדם את כל נושא מניעת השריפות בצבא ולהביא ליידי למניעת שריפות ממטרות כתיבת תוכנית האב 

מתוך  ,התוכנית להלן היא תוכנית לבסיס חלוץ בנושא. ל"ביצוע של נהלים חדשים בנושא זה בכלל צה

  . השאיפה שההמלצות יוטמעו בהמשך בשאר בסיסי האימונים

על אף ההמלצות שבבסיס תוכנית זו יש להדגיש שאין בתוכנית להלן כל כוונה להחליף ולשנות את פקודות 

  .הצבא

  

  :המחיר הכלכלי והאקולוגי של שריפות .4

שריפת עץ , גאומורפולוגיים - נזקים אקולוגיים: הנזקים הכלכליים הנגרמים כתוצאה משריפות יער כוללים

מדדים (הערכת הנזק הנגרם לטבע , מכל המדדים הקשורים בנזק). Inbar, 2004(והוצאות גבוהות של כיבוי 

מרבית הנזקים האקולוגים והכלכליים נגרמים על ידי ). 2012, לוי(היא הקשה ביותר להערכה ) חסרי שוק

  . שיצמצם את השריפות האלוצומח ולכוון ממשק לכן נדרש לתכנן , )2012, לוי(מספר שריפות קטן 

הטיפול היערני מפחית את הנזק הצפוי . טיפולי ממשק צומח נעשים על מנת לצמצם את סכנת השריפות

 ).2012, לוי(הפחתת העוצמה ושיעור ההתפשטות של האש , מהשריפה על ידי שינוי התנהגות האש

בתי גידול טבעיים הוא גדול טחים הפתוחים וללשהסיכון לנזק משריפה  פ לכיש"בשטחי האש של בא

אולם המשאבים , אמצעים רבים מוקדשים לכיבוי שריפות בישראל .במיוחד בשל תנאי הצומח והטופוגרפיה

 –התועלות הצפויות מפעולות המניעה הן ללא שיעור  - לאור זאת . לפעולות למניעת השריפות מוגבלים

  .יבוי ומניעת נזק ואובדן שירותים אקולוגייםחסכון בעלויות כ, רכוש, בהגנה על חיים
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 שיטות העבודה .5

לכיש לשנים  פ"גי לשריפות בבא"במסגרת הפרויקט נבנה ארכיון ממ  – איסוף נתוני שריפות  .א

כחלק מהעבודה נאספו נתוני שריפות נקודתיים ממאגר המידע של הקרן הקיימת . 2014-1991

וכלל גם תיעוד ) ג"רט(מקורות נוספים כללו מידע שהתקבל מרשות הטבע והגנים ). ל"קק(לישראל 

רחוק במקביל לכך התקבלו נתוני שריפות על בסיס חישה מ). פ"מיידע שבע, קייזר(מידע שבעל פה 

גית "והועברו לשכבת ממ, )Levin and Heimowitz  )2012שתועדו על ידי  MODISמלווינים של 

 . לטובת עבודה זו

ואפילו  שמירתם בדרך ,בארץ השרפות תיעוד נתוני באופן רב הבדל קיים – הנתונים מגבלות  .ב

טבע בארץ  בשמירת העוסקים השונים הגופים מאופיים של, האחריות משטחי נגזר הדבר. במהותם

 .מלא לשריפות היער תיעוד ואין רבים נתונים חסרים ,למעשה .עברו שחלקם הארגוניים ומהשינויים

, טסלר ואחרים( באופן תדיר שנפגעים במרחבים של השרפות ואחיד מסודר לא קיים  תיעוד כיום גם

2010.(  

ל וכיבוי אש לצורך קבלת "קק, ג"רט, פגישות עם אנשי מפתח מהצבא   –ראיונות כלליים   .ג

 .פ"אינפורמציה על הנעשה בשטח וכן סיורים בשטח הבא

פ "בבא ותשריפההערכת סיכוני לצורך איפיון הרגישות של השטח לשריפות ו –מודל שריפות   .ד

 .שנבנה על ידי שירות היעור האמריקאי )ArcFuels( מודל לחיזוי שריפותהשתמשנו ב, לכיש

ם יחד עם נתוני טופוגרפיה ונתוני צומח ועל ידי התניות שונות ומאפשר המודל משלב נתוני אקלי

סיווג הצומח מאפשר לקבל מפת דלקים  . לאפיין את הסיכונים לשריפות במועדים שונים בשנה

המודל מאפשר לחזות את  .אמיתית לשטח ועל ידי כך לאפיין באמצעות המודל את התנהגות האש

ה על פי נקודות הצתה שונות ונתוני אקלים אמיתיים לשטח כיוון התפשטות השריפה והקצב של

שימוש בתוצאות המודל  .שימושי קרקע ואקלים, טופוגרפיה, על פי נתוני צומחהמודל יודע . נתון

חיזוי הרגישות ואופן הפגיעה  . באמצעות ממשק צומח פ לכיש"באלסיוע בתכנון ההגנה מאש ל

הערכת השפעת הטיפול היערני המוצע על  .יםבתרחישי שריפה שונ פ"הבאמשריפות בשטחי 

העבודה כולה התבססה על סקר צומח של  ). Scott et al., 2013(  סכנת הפגיעה מאירוע שריפה

תוצרי הסקר הותאמו להגדרות המודל . 2014פ לכיש במהלך שנת "א שנעשה בבא"מכון דש

 .ולאחר מכן שימשו להרצתו
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  ממצאים .6

  פ לכיש"בבא שריפות

המוקדים הבולטים לשריפות סמוכים לאזורי  .פ לכיש נפגעים משריפות כל שנה"שטחי האימונים בבא

   .)דונם 150-50(מרבית השריפות בשטחים אלו הן קטנות  כאשר, )2איור (המטווחים 

 

 ל וכן על"וקק ג"המפה מבוססת על נתוני רט( 2015-1991פ לכיש בשנים "שריפות בבא - 2 איור

  ). Levin and Heimowitz, 2012עבודתם של 

  

עולה כי השריפה הגדולה ביותר שתועדה התרחשה ,  2015-1991מנתוני השריפות שנאספו לשנים 

למקבלי ההחלטות " אור אדום"הדליקה  שריפה זו. )1טבלה ( דונם 19,400ונפגעו בה  2013 באפריל

    . הדרישה לכתיבת מסמך זה עלתה הזובהמשך לאירוע 
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 שטח בדונם  חודש תאריך  שנה

1994 06/06/1994 6 1,200 

1995 08/05/1995 5 500 

2001 01/05/2001 5 469 

2002 15/04/2002 4 550 

2003 04/07/2003 7 2,331 

2006 15/04/2006 4 1,005 

2010 01/05/2010 5 5,603 

2011 18/07/2011 7 467 

2012 12/07/2012 7 931 

2013 29/04/2013 4 19,400 

2014 02/08/2014 8 1,154 

2015 10/7/2015 7 5,697.9 

 ג"על בסיס נתוני רט( 2015-1991לשנים  פ לכיש"בבאבדונם רשימת השריפות הגדולות  -  1 טבלה

  ).Levin and Heimowitz, 2012ל וכן על עבודתם של "וקק

  

אם כי בשל חוסר בנתונים קשה לדעת כמה שריפות , 35מספר השריפות הממוצע לאזור הוא כנראה 

ראה לאיסוף ככל הנקשורה  2014-2013בשנים  של שריפות העלייה הניכרת .מתרחשות בשנה בשטח

ובו חזרו ואמרו שהשטח בר יקט זהיין כי כל הגורמים שרואיינו לפרויש לצ .נתונים מסודר יותר בשנים אלו

ועלייה במספר השריפות  90- הנתונים הקיימים מראים על מיעוט בשריפות בשנות ה". כל שנה"נשרף 

  ).2איור (בשנתיים האחרונות 
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ל וכן על "ג וקק"על בסיס נתוני רט( 

בעוד ששריפות  4.8%שנה עם הסתברות של 

  ).בממוצע( 84%בהסתברות של ) שנים

  

  2015-1991פ לכיש לשנים 
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 2015-1991לשנים פ לכיש "בבא מספר שריפות לשנה

  ).Levin and Heimowitz, 2012עבודתם של 

שנה עם הסתברות של  22דונם הוא  20,000שריפה בסדר גודל של  לשחזרה 

שנים 1.4(חודשים  16- דונם מתרחשות פעם ב 150-30בסדר גודל של 

פ לכיש לשנים "אבב שריפה גדולה לשחזרה הסתברות ל

שנה

y = -15.6ln(x) + 145.8

R² = 0.951

10,000 15,000 20,000

שטח שרוף בדונם

חנוך בורגר אגרונומים

מספר שריפות לשנה  - 3 איור

עבודתם של 

  

חזרה זמן ה

בסדר גודל של 

הסתברות ל – 4 איור

25,000
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  חוזרות שריפות

לשריפות חוזרות יש השלכות ניכרות על יכולת השתקמות הצומח והקרקע וכן על מכלול המערכת 

  .)2013, טסלר(האקולוגית 

צנחנים חוזרות על אותם תאי שטח בפרקי זמן קצרים  ח"פ לכיש ובא"מרבית השריפות באזור בא

כיוון שהמפה  .שריפות גדולות בשנים האחרונות 6כאשר יש מספר תאי שטח שחוו לפחות  , ביותר

 6-מבוססת על השריפות הגדולות שתועדו בשטח ולכן יש להניח שיש שטחים שנפגעו אף יותר מ

  ).5איור ( פעמים בעשורים האחרונים

  

 

  ח צנחנים"פ לכיש ובבא"רות בבאמפת השריפות החוז -   5 איור
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ג מאמצים רבים ביחד עם הצבא ליצירת "

  .מטר בכל מקום

דגם אוריאל המיוצר (' מ 3הפעלת שני טרקטורים הרתומים למרסקת פטישים אחורית ברוחב 

 ) 2014-2012(האחרונות  יםבשנ התבצעה

מתוך הבנה כי על קרקע סלעית קל יהיה יותר להפעיל 

  . מכונה זו ופעילותה תמנע כניסת מינים פולשים בשל ריסוק שאינו נוגע בקרום הקרקע

ל "בוואדיות של אדמה כבדה וסביב יערות קק

  

פ לכיש "עבודת מרסקת ליד בא

  .)אורי קייזר
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  שטחמניעת שריפות ב

"במסגרת העבודה בניסיון לצמצם את מספר השריפות משקיעה רט

מטר בכל מקום 30רוחב הפסים לערך  .בתוך השטח) קוי חיץ

הפעלת שני טרקטורים הרתומים למרסקת פטישים אחורית ברוחב  ל

התבצעהיצוין כי הפעילות ). ג לצלחת"ק 250(ולדיסקוס כבד 

  ).מאי-אפריל(תייבש התקופה בה הצומח 

   - הכלים ששימשו לממשק 

מתוך הבנה כי על קרקע סלעית קל יהיה יותר להפעיל . פעלה בעיקר לאורך צירים ובמרכז השטח

מכונה זו ופעילותה תמנע כניסת מינים פולשים בשל ריסוק שאינו נוגע בקרום הקרקע

בוואדיות של אדמה כבדה וסביב יערות קק, הופעל בעיקר בסביבת המטווחים של שני הבסיסים

  

  

עבודת דיסקוס בקרבת המטווחים של   

  

עבודת מרסקת ליד בא -ב  6איור 

אורי קייזר: צילומים(

חנוך בורגר אגרונומים

מניעת שריפות ב

במסגרת העבודה בניסיון לצמצם את מספר השריפות משקיעה רט

קוי חיץ( בידודפסי 

ללהביצוע כו

ולדיסקוס כבד ) בישראל

תקופה בה הצומח 

הכלים ששימשו לממשק 

פעלה בעיקר לאורך צירים ובמרכז השטח: מרסקת

מכונה זו ופעילותה תמנע כניסת מינים פולשים בשל ריסוק שאינו נוגע בקרום הקרקע

הופעל בעיקר בסביבת המטווחים של שני הבסיסים: דיסקוס

  ).6-5 וראי(

  –א 6 איור

  .35 ח"בא

  



  04-8674028: פקס, 04-8662572: טל – חיפה 33217ד .ת ,1שער פלמר  – מ"בע חנוך בורגר אגרונומים

borgeryn@gmail.com  

 

14 

  

  .פ לכיש"בבאהקיימים מפת פסי האש  – 7 איור

  

  של הגורמים קבלת החלטות אופןבשטח והתייחסות ל סדרת המפגשיםסיכום 

 .למניעת שריפות הכשרההפ קיימת תחלופת חיילים גבוהה מאוד המקשה על "בבא  •

פ הדבר גורם לקושי בניהול לאורך זמן של השטח  ובמוכנות "ישנה תחלופה גבוהה של מפקדי הבא •

  של הבסיס לטיפול בשריפות

ואמצעים לפיזור  )'נותבים וכד(תחמושת מציתה ברוב המקרים אש פורצת בשל ירי רשלני או  •

 . הפגנות

 .פ לא מנקש צמחיה בשטחו"מתקן חיל האוויר בשטח הבא •

הצבא ממשיך להתאמן  ,למרות ההבנה כי הסכנה מהשריפות היא רבה וכי הן פוגעות בשטח •

 . אשבבמהלך שריפות ולא תמיד חודל 

  .מדרישות כיבוי אש לחדול את האש במהלך שריפהלא פעם הצבא מתעלם  •

  .היו אירועים בהם חקלאים החלו שריפות יזומות ללא אישור וידע מקצועי •

 .פ"דקות עד שהם מגיעים לשטח הבא 25-20לכיבוי אש לוקח  •

 .נקודות מים והידרנטים, הבסיס במחסור של אמצעי כיבוי •
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 .אין צוות ייעודי לשריפות בשטח הבסיס •

 .פות והסכנה מהןאין הדרכה מסודרת לחיילים שמגיעים לאימונים בנושא השרי •

 .רשות הטבע והגנים עושה כמיטב יכולתה לטובת הנושא על ידי הקמת פסי אש  וכיבוי השריפות •

 .ג לכיבוי אש הוא טוב מאוד בתחום זה"הקשר בין רט •

  

  תוצרי מודל השריפות

איור (הותאמה לדרישות המודל  )8איור ( א"מפת טיפוסי הצומח של סקר השדה שנעשתה על ידי מכון דש

  .)10איור  ;2טבלה ( ממנה ניתן היה להפעיל את המודלוכך למעשה נוצרה מפת דלקים ) 9

 
  פ לכיש"מפת טיפוסי צומח בא -   8 איור

 
  התאמת טיפוסי הצומח למודל – 9 איור

  

  

  

  



  04-8674028: פקס, 04-8662572: טל – חיפה 33217ד .ת ,1שער פלמר  – מ"בע חנוך בורגר אגרונומים

borgeryn@gmail.com  

 

16 

 
  תוצאות מפת חומרי הבערה בהתאמה למודל - 10איור 

   

גווני צבע במפה  מספר במודל תצורת צומח

 סגול   GR   102,104, 107עשבוני  

 כחול   GS   121, 122 עשבוני ושיחים נמוכים 

 ירוק  SH  141,142, 145, 147שיחים   

 חום  TU  161, 164, 165עצים 

  התאמת תצורת הצומח למספרים במודל ולגווני המפה – 2 טבלה
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  תוצרי הרצת המודל

 מלמד מה תהיינה גובה הלהבות בכל תא) 11איור (חיזוי גובה הלהבות במטרים בכל השטח בתנאי שרב 

מבוססים על תנאי מזג האוויר ששררו ביום (שטח במצב נתון כאשר תנאי מזג האוויר הם של שרב 

 ). בעת השריפה הגדולה בלכיש 29/04/2013

 

  חיזוי גובה הלהבות במטרים בכל השטח בתנאי שרב - 11איור 

  

 - על בסיס נתוני השרב של ה(דקות ביום  300סימולציה של שריפה ביום שרב הפעלנו לצורך הדמייה של 

הן מתחילות השריפות נמצאות שמהנקודות . ש"קמ 15כאשר הרוח מזרחית בעוצמה של , )29/04/2013

כל צבע מתאר פרק זמן של . במהלך השריפההקווים מתארים את נתיבי האש העיקריים . במרכז המטווחים

  . )12 איור( דקות כך שניתן לחשב תוך כמה זמן השריפה תגיע מאזור לאזור 30
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 נקודות ההצתה הן בסביבת המטווחים כאשר , קצב התקדמות האש ביום שרב - 12 איור

  

ג במרחב הנתון הפעלנו את אותה סימולציה "על מנת להבין את משמעותם של פסי האש שנעשו על ידי רט

הקווים מתארים את . הנקודות שמהן מתחילות השריפות נמצאות במרכז המטווחים. יחד עם פסי האש

דקות כך שניתן לחשב תוך כמה  30זמן של  כל צבע מתאר פרק. נתיבי האש העיקריים במהלך השריפה

פ לכיש "מאיור ניתן ללמוד על משמעות ממשק פסי האש בבא). 13איור (זמן השריפה תגיע מאזור לאזור 

  .והיכן מומלץ להוסיף עוד פסי אש
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קצב התקדמות האש ביום שרב כאשר נקודות ההצתה הן בסביבת המטווחים כולל טיפול  - 13איור 
  בפסי אש 

  

שיכולים לשנות את  )בצבע צהוב בלבד( לאור תוצרי המודל החלטנו להוסיף להדמייה פסי אש נוספים

איור (זה פסי האש מוצעים על בסיס הדרכים הקיימות ואין בהמלצות להוסיף דרכים לאזור . ל"התמונה הנ

14(.  
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  פ לכיש"פסי אש קיימים ומוצעים לבא  - 14 איור

  

  

את המשמעות המיידית של הוספת פסי האש והקטנת הרגישות  15בהמשך לכך ניתן לראות באיור 

 .להתפשטות שריפות בשטח בעקבות כך
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כאשר נקודות ההצתה הן בסביבת המטווחים כולל טיפול  שרבקצב התקדמות האש ביום  - 15 איור

  בתוספת פסי אש מוצעיםבפסי אש 

  

על בסיס נתוני קיץ מאוגוסט (דקות ביום  300לצורך הדמייה של שריפה ביום קיץ הפעלנו סימולציה של 

 הנקודות שמהן מתחילות השריפות נמצאות במרכז. ש"קמ 5כאשר הרוח מערבית בעוצמה של , )2013

 30כל צבע מתאר פרק זמן של . הקווים מתארים את נתיבי האש העיקריים במהלך השריפה. המטווחים

  . איור ( דקות כך שניתן לחשב תוך כמה זמן השריפה תגיע מאזור לאזור
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  כאשר נקודות ההצתה הן בסביבת המטווחים קיץקצב התקדמות האש ביום  - 16 איור

  

הנקודות . הפעלנו את אותה סימולציה יחד עם פסי האש הקיימים, להדמייה של שריפה ביום קיץבהמשך 

הקווים מתארים את נתיבי האש העיקריים במהלך . שמהן מתחילות השריפות נמצאות במרכז המטווחים

ר דקות כך שניתן לחשב תוך כמה זמן השריפה תגיע מאזור לאזו 30כל צבע מתאר פרק זמן של . השריפה

  ). 16איור (
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כולל טיפול  כאשר נקודות ההצתה הן בסביבת המטווחים קיץקצב התקדמות האש ביום  - 17 איור
  בפסי אש 
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  :לצמצום ומניעת שריפות ממשקלהמלצות 

 .צוות זה יעבור הכשרה על ידי מערך כבאות והצלה, הקמת צוות לתגובה מיידית מהבסיס .1

מערך הדרכה והכנת תוכנית בנושא מניעת שריפות שתועבר לכל החיילים שמגיעים למטווחים הכנת  .2

 .בבסיס לפני התחלת הירי

 ).ל בנושא"ללא סתירה לפקודות צה(הכנת אמצעים לכיבוי אש בבסיס ותוספת אמצעים ככל שנדרש  .3

במסגרת ציוד זאת  שכיבוי אהדרישות הכוללות של על פי , הקמת מחסן חירום הכולל ציוד לכיבוי אש .4

  .נוסף שמומלץ להכינו מעבר לתקן הנדרש של פקודות הצבא

  :פ לכיש"באל מחסן חירוםהגדרת 

 .מחבטים 40 •

 .מרססי גב 10 •

   . p3סוג  נישמיות  •

  .חפירה יתא 5 •

 .טוריות 5 •

 . 1"זרנוקים  50 •

 1"- 2"מזנקי מעבר מ  3 •

 .מיכליות, ה"כלי צמ, כ"רכבי מים לאב –כוננות מחטזיות  •

 

ה לנוכחות בסמוך למטווחים ובעיקר בסמוך למטווחים שידוע כי הסכנה בהם גבוהה "הכנת כלי צמ .5

ה "העבודה עם כלי הצמ). או ירי נפיצים] אמצעים לפיזור הפגנות[ה "בעת אימון ירי של אלפ: למשל(

 .נדרשת תוך רגישות גבוהה לשטח ולערכיות שלו

 

 : לקיים תחזוקה של פסי אש שתכלולאנו ממליצים , בהמשך לפקודות הצבא הקיימות .6

 . דיסקוס/ניקוי פסי האש על ידי שופל •

 .ריסוס מקומי של חומר מעכב בערה בשטחים מועדים לשריפה בתיאום עם גורמי שמירת טבע •

לאור תוצאות . שנתית לתחזוקה של פסי אש והגדרת ימי עבודה לטובת הנושא- הכנת תוכנית רב •

  .בשטחש פסי אהמודל ניכר כי נדרשים עוד 

 ). בקר/עיזים(רצוי לנהל את הטיפול והשימור של פסי האש בעזרת מרעה   -הכנסת מרעה •

יש במידה והוחלט על ריסוס  .אינו מומלץ ריסוס חומרים כימיים כמונעי נביטה, כלל –ריסוס  .6.1

  .לעשות זאת לאחר התייעצות עם איש מקצוע

 .כנית האימוניםבאופן קבוע בצמוד לתו) סניטציה(טיפול במפגעי פסולת  .7

 .הצבת כבאיות בכוננות בצומת לכיש או בבסיס בימי הקיץ לטיפול מהיר .8
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 –בנוסף על הנהלים והפקודות הקיימות אנו ממליצים על התייחסות מיוחדת לירי תחמושת מציתה .9

הדגש כפול , ולהימנע ככל האפשר מירי של פצצות תאורה מומלץ להוציא את הנותבים מהשרשירים

 .במיוחד בתקופות שמוגדרות כבעלות סיכון גבוה לשריפות

 .הפסקת ירי ברטוב עד תום כיבוי השריפה ואישור להמשך ירי ממפקד כיבוי האש האחראי על האירוע .10

נים שמועבר מהשירות הגדרת ימים אימונים בהתייחס לגרף סיכו - התאמת ימי האימונים למזג אוויר  .11

 .המטאורולוגי

 .כל שריפה המתפשטת ללא שליטה מחייבת דיווח חובה לכיבוי אש .12

 נדרשת חקירת דליקות ותחקירים לאחר אירועי שריפה .13

  .נדרש התייחסות לרשלנות וענישה .14

 

  

 .יש להדגיש שהמלצות אלו אינן באות להחליף את פקודות הצבא

  

  מוכנות לעונת השריפות

  .בהתאם לעונת הגשם, אמצע אפריל –לרוב בסוף מרץ , הכנת פסי בידוד בתקופה בה מתייבש השטח

  .פ"ה באזור הבא"הכנת כלי צמ

  .לפני עונת השריפות ובמהלך החורף האספקה בדיקת ציוד ומצב
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