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 לכבוד:

 ראש מועצה בנימינה -איתי ויסברג 

 מנהל אזור מנשה שרון קק"ל.-רמי דוידי

 שלום רב,

 גבעת עדה  -שכונת יוספטל" אלון "  רחובביקורת ופיקוח חוזר  הגנה מאש לביצוע אזורי חיץ  :הנדון           

 19.2.19מתאריך  60/19  :סימוכין מכתבנו                                           

    1.1.20מתאריך    2/20                                                                        

 26.11.2020מיום: -5750-1113-2020-306579

התקיימה  פגישת עבודה  למטרת ביקורת ופיקוח  הגנה מאש לביצוע  "אזורי חיץ" לצמצום  02.05.2021בתאריך 
תפשטות שריפות חורש ויער לכיוון בתי מגורים ומתקנים ולבחינת המצאות תשתיות מים קיימים ונדרשים. ה

                                                      הפיקוח נערך בשטחים של המועצה וקק"ל, בחלקו הדרומי סמוך לרחוב אלון.
וכלל קצינים  1.5.21רה, בעקבות סיור פיקוח שערך בתאריך הביקורת נערכה ע"פ  הנחייתו של מת"ח  אזורית חד

 נוספים מטעם התחנה.

                                                                                                                                                                 משתתפים: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      מועצה בנימינהאלון קב"ט 

                                                                                            תחנה אזורית חדרה -מפקח הגנה מאש ויערות -הח"מ

 נציגי קק"ל בנושא במהלך הסיור.  בוצעה שיחה טלפונית עם

      מטרות ונושאים לביקורת והסיור: 

                                     *הצלת חיי אדם ורכוש.                                                                                                         

ריפות חורשים ויערות.                                                                                      *הגנה מאש, צמצום התפשטות ש

                                                                                                  *בחינת המצאות תשתיות מים לצרכי כיבוי אש.   

                                                                                                             יכות עשבוני, חורש ויער שטרם טופלו והסמוכים למבנים.*בחינת סמ

ם  וכלל  המבנים/הקיימי  בית הילדיםחיץ" בחורש וביערות הסמוכות לגבולות / פאות שטח מתחם -*ביצוע  "אזורי

לצמצום התפשטות  עקרונות מנחים" ע"פ מסמך "בתי מגורים וביתי ספר הנמצאים בסמיכות בו והמוגדרים "

 .שריפות חורש ויער בישובים מוגנים"

 אודות אזור השטח:  כל שנה אנו עדים לכך פורצות שריפות באזור הנ"ל וללא דרכי גישה לתוך החורשה:

מצויים עצים ועשבייה צפופה הקיימים בסמיכות  ,ובתי מגוריםהשטח הנ"ל שייך לקק"ל בסמיכות לבית ספר  

למבנים )קיים קשר בין צמרות העצים( לרבות זרעים, עצי מינים פולשים  ועשבוני הקיימים בו לא טופלו /דוללו 

אשר מהווים סיכון במזג אויר קיצון) משטר   ת ופוטנציאל התפשטות אש וסיכון רב לשריפבאופן מסיבי ומהווים 
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                                    .בפרק זמן קצר ביותרורוחות מזרחיות חזקות( לחיי אדם, מבנים ורכוש במתחם בית הספר 

 .בשטחים שלהם עבודות כיסוח עשבוניקבלן קק"ל התחל לעבוד  ,ביקורתהסיור והבמהלך כי  ציין א

  

 

 

 

 כלליות לביצוע:דרישות 

'   מכל המבנים הקיימים  מ 20.לבצע  כריתה של עצי אורן ירושלים ועצי מינים פולשים וביצוע "אזור חיץ" של 1

"פ בחינה משותפת מ' מהקרקע לכלל העצים רחבי עלים הנותרים)יבוצע ע 8וביצוע  הרמות נוף  לגובה של במתחם  

 (.מהלך העבודותוב

מ' )ע"פ  26מ' למעבר רכבי  כיבוי ורכבי  חירום, סה"כ   6של  לון/ שכ' יוספטלאורך כל  רחוב א.יצירת דרך עפר  לכל 2

 הטופוגרפיה הקיימת בשטח(.

בעת שריפת יער)ובעקבות  ם נוספיםבתי מגורים  ומבני. לבצע דילול וכריתה של עצי אורן ירושלים המסכנים  את 3

יבשים תלישת זרעי אורנים ומניעת מגע בין צמרות לעצים  שריפות שהתרחשו באזור בתקופה האחרונה(, עצים

 מ'(. 76מ' נוספים וע"פ הטופוגרפיה הקיימת  בשטח)סה"כ  50-הנדרשים, ל

 "סולם.לבצע תלישת כל שתילי/ נבטי  האורנים, ניכוש עשבייה וענפים יבשים הנמצאים בכל שטח המתחם  ומהווים 4

 בעת התרחשות שריפת יער. דלק"

 סניטציה  עד לצמרות לכל עצי דקל וושינגטוניה ותמר מצוי הנמצאים באזור הנ"ל..לבצע 5 

 מ' לכל עצי  האורן הנותרים במתחם)ע"פ בחינה במהלך הביקורות החוזרות(. 8.לבצע הרמת נוף לגובה של 6

 דרכי גישה לתוך שטח החורשה. . נדרש להכשיר7

המועצה/ גורם מבצע בעל ידע מתאים מתחום אגרונום/ אקולוג, מטעם מפקח בכל תהליך ביצוע הפרויקט יתלווה .8

 אשר יבצע פיקוח הדוק ומקצועי מול הגורמים המבצעים את עבודות אזורי החיץ הנדרשות.

.בעל השטח להסתייע בדוח אגרונום  אחרון מטעם המועצה המנחה והמפרט את מצב/ סיכון העצים הנוספים 9

 הנדרשים לכריתה.

הפסולת של גזם ועשבייה אשר ייווצרו במהלך העבודה והקיימות כיום ע"י הקבלן המבצע למקומות   .יש לפנות את 10

 ובתיאום עם הרשות המקומית. וע"פ חוק מורשים

 .לבצע ריסוס לעשבייה טרם נביטה לפחות פעמיים בשנה. 11

יצוע העבודות הנדרשות, נציגי בית הספר והרשות המקומית נדרשים להנחות את קבלן הגיזום והכריתה לתחילת ב

 ולאחר קבלת היתר כריתה ע"פ חוק. (/2021/728תג"ב  ) א יאוחרלאלתר ול
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 כלל סעיפים אלו יבחנו  לטיפול ע"פ  הצורך ע"י כלל הנציגים)קק"ל, רשות מקומית וכבאות והצלה(.

 

 

 ם:לסיכו

ולפטור מחובתך/כם לקיים כל דין, למען הסר ספק מובהר כי אין בעמידה ובקיום ההמלצות לעיל בכדי לגרוע  .1

דיני התכנון והבניה, רישוי עסקים, מניעת  ,קבלת רישיון או היתר לצורך העתקה או כריתה של עציםובכלל זה: 

מפגעים, הגנת הסביבה, בטיחות וגהות, חוקים, חוקי העזר, התקנות, הצווים, תכניות בניין ערים, וכן הוראות של 

 המקרקעין, שטח הנכס, ו/או לגבי השימוש בו, ו/או בקשר לביצוע העבודות. כל רשות מוסמכת החלים על 

ייתכן וחלק מהפעולות שלעיל מחייבות הבנה וידע מקצועי. אם אינך/כם מבין/ים דרישה כזו או אחרת, מומלץ כי  .2

 תסתייע/ו בשירותם של מומחים ויועצים הפועלים בתחום.

פי כל דין, נציע כי תעביר/ו להערותינו ובחינתנו את תוכנית העבודה -על מבלי לגרוע מאחריותך/כם וחובותיך/כם .3

 לביצוע הפעולות הנ"ל הטרם תחילתן. 

בתחום בטיחות אש  .לידיעתך/כם, באתר האינטרנט של הרשות הארצית לכבאות והצלה מתפרסם מידע רב וחשוב4
 .gov.il102www. והצלה. אנו מזמינים אותך/כם לגלוש לאתר בכתובת:

 

–לשם המשך הפעילות , להתייעצות הכוונה מקצועית ועדכון במהלך העבודות, יש ליצור קשר  ולעדכן את  הח"מ 

דני אטיאס טל'  –חוף -ו/או ק. ישובים כפריים ותשתיות מים  מחוז  0534-200721מפקח הגנה מאש ויערות טל: 

0505-184112 . 

, כמו גם עשרות רבות של דליקות יער וחורש אחרות שאירעו בשנים 2010הדליקה ביערות הכרמל בחודש דצמבר  

האחרונות, המחישו וחידדו זה מכבר את הצורך לפעול להגנת יישובים, מבנים ומתקנים בלתי מוגנים מפני שריפות 

 יער.

לגביי היקף וחומרת  -ון אנו סבורים כי כל מילה, ובחודש האחר2016לאחר אירועי הדליקות במהלך חודש נובמבר 

 מיותרת. -הסיכון והחובה לפעול במהירות וביעילות להסרתו

 היא למנוע אותה"               -"הדרך הטובה ביותר לטפל בשריפה                               

 ליטר בנזין בוער" 12-ק"ג עץ למ"ר אשר בוער שווה ערך ל 20זכור: "                         

 -חשוף עדיף משרוף-                                               

 אין להדליק מדורות  לכל פעילות, בכלל מתחמי  האתר ובפרט בשטחי היער והחורש הסמוכים.

 בברכה,                                                                                                                      

 -רס"ר שלמה ברו                                                                                                               

 חדרה-מפקח   הגנה מאש ויערות                                                                                                       
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                                                                                                                                                                    העתקים:
                                                                                                                           מפקד מחוז חוף    –טפסר יחזקאל לוי 

                                                                                                            סממ"ז מחוז חוף  -תת טפסר צביקה מויאל
                                                                                                  מפקד תחנה אזורית חדרה  –טפסר משנה יוסף דקלו 

                                 סמת"ח חדרה                                                                                                                    -סר עופר יצחקיסגן טפ
                                                                                 מ"מ רמ"ח  הגנה מאש מחוז חוף     -מאיה קסקי טפסר משנה

                                                                                               מ.מ רמ"ד הגנה מאש תחנת חדרה       -רשף איליה רובין
                                                                          ק. אזורים כפריים תשתיות מים  ויערות  מחוז חוף  -רשף דני אטיאס

                                                                                                                                       יערן אזורי קק"ל     -יניב זליג
 ועצה מקומית בנימינה קב"ט מ -אלון אגם 
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 לא מטופל וסמוך למבנים –עשבוני רב ויבש 
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