ישראל העבירה את ל"ג בעומר לא רקבמדורות ,אלא גם

לבבאים ולשוטרש רגעלנוח

בשרפות

שלא השאירו

אחת היבתה בכלא מעשיהן ,ובובתה לאחר שעות

כיבוי לכבות את
״ישראל היום״
כתבי
$DN2$חקירה $DN2$לבדיקת נסיבותהדליקה,
רה
הכבאותוההצלה ,יבדוק חשד
אפשר
אחרי שהעשן התפזר,
במערך
להצתה במתכוון.
לסכם ולומר םםיטחון; כוחות
כאמור ,גם כוחות הכיבוי בשפלה
הכיבוי
והמשטרה לא היו אתמול
ובאזור לכיש מצאו את עצמם רצים
מחוסרי עבודה.
ממקוםלמקום :תחילה השתלטו הכ־
$TS1$הכבאים$TS1$
מנתוני המערך הארצי לכבאות
שריפה
באים
והצלהעולה כי כ־ 550דליקות וכ־ 30
$DN2$הכבאים $DN2$של מרחבאיילון על
התרחשו בתוך 24
שריפות גדולות
שפרצה ליד היישוב יד רמב״ם .כשעה
שריפה
שעות ברחבי הארץ .מאות לוח־
$TS1$לוחמי$TS1$
מאוחר יותר דווח על
גדולה של חורש בוואדי ליד
 $DN2$אש וכוחות משטרהגדולים
מי
כרמי יוסף ,וכמה קילומט־
$TS1$קילומטרים$TS1$
שריפות ,בה־
$TS1$בהכוונת$TS1$
באיתור
סייעו
השריפה .צוות חקי־
$TS1$חקירה$TS1$
שהוקם

ונת $DN2$תנועה ,בפינוי
כוונת

שנקלעולאזורי
ובכיבוי.

מסוקי

אזרחים

השריפות
היחידה

רים
$DN2$קילומטרים$DN2$

משם

$DN2$כיבוי $DN2$ושני
בוי

תריסר צוותי כי־
$TS1$כיבוי$TS1$

מטוסי כיבויעמלו

כמה שעות עדשהצליחו
להשתלט על האש.

קרייתמלאכי,
המשטרתית
האווירית
בטמרה
לשפרעם ולשמורת עין אפק.
$DN2$בכביש$DN2$המוביללמושבים ולתחנתהדלק.
ביש
איילון
בעת שכבאי
זיהו כמה שריפות גדו־
$TS1$גדולות$TS1$
גל החום הכבד ותנאי מזג האוויר הק־
השריפות
 $DN2$במהלך טיסות שג־
$TS1$שגרתיות$TS1$
לות
$TS1$הקשים $TS1$השתלטו צוותי כיבוי של מחוז צפון על
עמלו על
שפרצהבמפעל ביישוב.
שריפה
$DN2$הקשים $DN2$גרמו לרצף שריפות באזורים שר
שים
באזורם ,החלו כבאי
יות $DN2$באזור כרמי יוסף,
רתיות
עוד קודםלכן ,בלילה שבין שבת
נים גם במועצה האזורית חוףאשקלון.
מרחב לכיש לטפל בש־
$TS1$בשריפה$TS1$
ירושלים ,בפרדסיה
באזור
$TS1$לתושבים $TS1$לראשון,פעלו  15צוותי כיבוי מא־
$TS1$מאזור$TS1$
ראש המועצה ,יאירפרג׳ון ,פנהלתוש־
$DN2$בשריפה $DN2$שפרצה סמוך למפ־
$TS1$למפעל$TS1$
ריפה
ובכלא מעשיהו ,והכווינו את
$DN2$מאזור $DN2$בית שמשוירושלים סמוך למושב
זור
להימנע מהדלקת מדורות
בבקשה
בים
$DN2$לתושבים$DN2$
$DN2$למפעל $DN2$באזור התעשייה הצפוני
כוחות הכיבוי.
על
ששריפת יער הת־
$TS1$התקרבה$TS1$
כפר אוריה ,לאחר
באשדוד .כביש 41המוביל
אחת
משייפות הענק
בתנאי מזג אוויראלו .על פי הערכה
$DN2$התקרבה $DN2$לבתי המושב .טפסר בכיר אלי
קרבה
במשטרת מרחב השפלה וב־
$TS1$ובמשטרת$TS1$
ראשונית
לאזור נסגרלתנועה למשך
פרצה אתמול בנגריית כלא
פרץ ,מפקד מחוזירושלים של שירותי
$DN2$ובמשטרת $DN2$מרחבלכיש ,בצוותא עם חוות
משטרת
כמה שעות .סמוך לשעה ארבע
מעשיהו שברמלה .עשרה
כבאותוהצלה ,החליט על פינוי בתים
דעת ראשונית של אנשי כיבוי האש במ־
$TS1$במרחבים$TS1$
בשרה
דווח על שריפה נוספת
סוהרים ואסיר נפגעו קל
שהיו בקו האש.
השריפות
$DN2$במרחבים$DN2$אלו ,הסיבות לפרוץ
רחבים
פתוח ליד
משאיפת עשן ופונו לקבלת
היישובים עזריקם
ששרר אתמול ,וייתכן
בשרב
ואמונים .כוחותגדולים של כיבוי
אסף
טיפול רפואי בביה״ח
נעוצות
איציק
השתתפו
הידיעה
בהכנת
בשאריות של מדורות שלא כובו
שגם
שהשריפה לא תגיע לת־
$TS1$לתחנת$TS1$
עמלו כדי
הרופא בצריפין .כעבור כמה
אפרת
סבן ,שלומי דיאז ,יוריילון,
סיריוטי
פורשר ,גדי גולן ודניאל
כנדרש.בגליל המערבי פרצו שריפות
לעזריקם .שוטרי
$DN2$לתחנת $DN2$הדלק בכניסה
חנת
שעות הצליחו עשרות צוותי
מצידם ,מנעו נסיעה בכ־
$TS1$בכביש$TS1$

נוסף שרב

במדורה
חום כבד,

עומס

ומדורות ל״ג
הקטלנ
שעות

בכל
אש

השילוב

בעומר

הזה

הצית

בלבד
רחב

רוחות

בתוך 24

עשרות

הארץ.

וכוחות

שריפות

מאות

משטרה

מזירה לזירה

עד

מהשריפות

שהצליחו

הגדולות

עשן
אחד

עשרה

מעשיהו

סוהרים

מ' רי

לוחמ
הוקפצו

להשתלט על הלהבות.
בנגריית כלא

ערות

באחת
שפרצה

ברמלה
ואסיר

זליגר
צי17ם :יוסי

בשרות קוצים

ובשטחים

פתוחים סמוך

