


?מי טייל פעם בכרמל
?זכור לכם מהטיול בכרמלמה 



?מישהו יודע מהו אסון הכרמל

?אי פעם שמעתם על זה



?האם אתם יודעים מה קרה שם
?אתם יודעים איך האסון התחיל



הוא הכינוי לשריפה גדולה ונרחבת " אסון הכרמל"
.2010בהרי הכרמל בדצמבר שהייתה 

אנשים44נהרגו בה , ימים5-ארכה כהשריפה 
.יצרה נזק אדיר לסביבה ולחברה הישראליתוהיא 

וזוהי הזדמנות , אנחנו מציינים עשור לאסוןהשנה 
טובה להיזכר מה קרה שם ולבדוק כיצד אפשר למנוע 

.אסון נוסף כזה















https://www.youtube.com/watch?v=YM0hEIgLPUk&t=31s

https://www.youtube.com/watch?v=YM0hEIgLPUk&t=31s


למעבר לפעילות של 
עברו  ' אאפשרות 

לשקופית הבאה

למעבר לפעילות של 
עברו ' באפשרות 
20' מסלשקופית 



בין העובדה למספר  עליכם להתאים 
.הקשור אליה בכמה שפחות זמן

?מוכנים



17,000

25,000

מיליון250

37

אנשים פונו מבתיהם
בגלל השריפה

דונם של נזק נגרם 
מהשריפה

שקלים של נזק כולל
בעקבות השריפה

צוערים שנספו באוטובוס
בדרך לכרמל
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מוכנים לשלב  
?הבא



500

3

5

3

ימים בהם נמשכה 
השריפה

כבאים שנספו באסון

קציני משטרה שנספו  
באסון

כבאים וכבאיות שהשתתפו בכיבוי  
השריפה במהלך היום הראשון

כבאים שנספו באסון3
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.קטנותלקבוצות התחלקו 

כיצד לשקם את  הצעה או רעיון לכתוב קבוצה כל על

.  השטח אחרי השריפה

...'לארגן מבצע השקיה וכו, להקים עמותות, לשתול עצים חדשים: רעיונות לדוגמה





כשמדליקים אש במקום שאין בו כוח 
משיכה האש מקבלת צורה של כדור  

.מושלם





הסיבה העיקרית להתפרצות שרפות 
ל היא רשלנות מטיילים"ביערות קק



אין להדליק אש ביער אלא  
במקום מוסדר המיועד לכך  



אבן וחול הם חומרים דליקים





,  רהֵמשולש האש מורכב מחומר בע
חמצן וטמפרטורה גבוהה





תופעת השרפות היא אירוע , בארץ
נדיר





היה 2010אסון הכרמל בדצמבר 
שפרצה , פה הגדולה ביותרֵהשר

בתולדות מדינת  , ביערות הארץ
.ישראל





באחריותי  , פהֵאם פרצה לידי שר
102לדווח לאחראים באזור ולחייג 

.בהקדם האפשרי





מטוסים לכיבוי שרפות מצניחים 
כבאים אל אזור השרפה



המטוסים מפזרים מים  
רהֵבעוחומרים מעכבי 



ל  "פת יער נוטעים יערני קקֵלאחר שר
עצים כמספר העצים שנשרפו ביער





?  האם הכרתם את הנושא לפני
ידעתם עליו לעומק או רק 

?בכלליות



?הפעילות הצליחה לחדש לכם משהו




