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 מחוז חוף: ק' ישובים כפריים ותשתיות מים 
 רשף דני אטיאס              

התייחסות דו"ח ביקורת בטיחות אש שנערכה ע"י מפקח הגנה מאש יערות  : הנדון
 ותשתיות מים 

 60/19סימו' יער'           

 גבעת עדה  –בתאריך הנ"ל בוצעה ביקורת על ידך במועצה המקומית בנימינה  
 להלן התייחסות המועצה:

 1:10500המפה שהמועצה המקומית עובדת אתה הינה בקנה מידה:   (1
 ואין בכוותינו לעבוד עם מפה כזאת.  1:10000ולא  

 
נושא זה והח"מ או  מחלקת הביטחון של המועצה הינה האחראית ב  –  . אחראי יער2

 אחראי יער.  בא כוחו יהיה
 
קיימת תכנית עבודה סדורה של אגף שפ"מ )שיפור פני   –  רצועת חיץ פנימי. 3

 המתחזק את המועצה בנושא זה.  המושבות( לגוף 
 

וי הגשמים.  עקב ריב   לחישוף וגיזום עשבייה שגדלה בימים אלו יש היערכות מוגברת 
 מיזם זה ימשיך בחודש הקרוב תוך כדי תכנית העבודה.  

 
החקלאית של המועצה דורשת מהחקלאים אשר בתחום המועצה    יש לציין כי הועדה

 "ש והנשירים.חקלאיים עם דגש על אזורי הגד  לבצע גיזום וחישוף בשטחים
 
דים ,  באזורים המוע קיימת דרך עפר היקפית  –דרך עפר היקפית ומרכיביה  .4

 מקומיות עקב פגעי מזג האוויר.מבוצעות הכשרות 
 
אמצעי כיבוי ההידרנטים שמותקנים בדרכי עפר ההיקפית   –  . דרך עפר היקפית5

דרישה של כיבוי אש ובהנחייתם כולל כל הדרישות המקצועיות    הותקנו על פי
על דעת עצמה ולא יכול להיות שיש דרישה    הידרנטים  והמועצה לא ביצעה התקנת

 חדשה לאור ביקורת שנערכה. 
 
כל ההידרנטים הפזורים ברחבי  –  התקנת השלמת ברזי כיבוי בתחום הישובים. 6

המושבות על פי תקן ואפילו מחמיר יותר , המרחק בין הידרנט להידרנט אינו עולה  
 .  6"הטבעות המים הינם   מטר ואפילו פחות. כלל 80על 

 
מבוצע על פי תכנית עבודה שנתית, מבוצעות   –  מטר( 50רצועת חיץ חיצונית ) . 7

 דגש לעונת האביב. וניכוש לאורך כל השנה וב  עבודות דילול



 
 
 

 
 
 

במקומות שבהם קיימת סכנה    לרוב אך  ת המועצה היא לא לכרות עציםמדיניו  
 בטיחותית מבוצע גיזום נרחב. 

 
)בתי ספר,    -ני מים במתקני היישובעצים וצמחייה סבוכה בצמוד למבני/ מתק. 8

 –   גני ילדים(
כל שנה מבוצע סקר של אגרונום לכלל מוסדות החינוך ואנו פועלים על פי סקר זה.  

 סכנה בטיחותית מבוצע גינון מסיבי ואפילו כריתה.  במקום בו יש
 
צביעת האלמנטים הנ"ל   – מערכת קווי מים וזקיפים הידרנטים בישובים. 9

 ובמקום בו מזוהה אלמנט דהוי הוא נצבע במידית.  תקופתימבוצעות באופן 
 

 .קיים גרור מים למועצה –  . גרור כיבוי10
 המועצה.  עד כתיבת מסמך זה לא נמסר פירוט הציוד הנדרש לקב"ט 

 
 –  חומ"ס גפ"מ  –גורמי סיכון . 11

 המועצה. אחריות מבוצעת לפי תכנית עבודה שנתית באזורים שתחת 
 לדוגמא: בריכת השחייה בגבעת עדה. 

   – ניקוי גגות.12
 מבוצע לפי תכנית עבודה ובעיקר לפני עונת החורף.

 
 מרעה של בקר .13

 . מבוצעת לאורך כל השנה על ידי חקלאי האזור רעיה של בקר
 

 ולפי תכנית עבודה סדירה. מפונים על פי אזורים   מערומי גזם.13
 
 בברכה ,  
 אלון אגם  
 קב"ט 


