קרן קימת לישראל
החטיבה לחינוך ולקהילה ,המחלקה הפדגוגית

אסון השרפה בכרמל :ארבע יממות של אש
השרפה בכרמל החלה ביום חמישי 2 ,בדצמבר  , 2010בסביבות השעה  12בצהריים.
מוקד השרפה היה בסביבות עוספיה ,והיא התפשטה במהירות עקב החום ששרר באותו
היום והרוחות המזרחיות שליבו את האש .בעקבות השרפה הוחל בפינוי תושבים מקיבוץ
בית אורן ,עוספיה ,חוות הכרמל ומלון יערות הכרמל .כמו כן החל פינוי  500האסירים
הביטחוניים מכלא דמון ,שבטווח הלהבות.
אוטובוס ובו צוערים בקורס קצינים של שירות בתי הסוהר ,שהיו בדרכם לסייע בפעולות
החילוץ בכלא דמון ,נלכד בלהבות האש וכל נוסעיו ועוד שני קציני משטרה שנסעו בעקבותיו
נספו .תת ניצב אהובה תומר ,מפקדת משטרת חיפה ,שנסעה גם היא לסייע בפינוי הכלא,
נפצעה אנושות כאשר מכוניתה עלתה באש .לאחר חמישה ימים שבהם נלחמה על חייה
בבית החולים ,מתה המפקדת הנערצת ,שהייתה אישה פורצת דרך.
בהמשך היום פונו תושבים מיישובים נוספים שהיו בסכנה ,ביניהם קיבוץ בית אורן ,קיבוץ ניר
עציון ,עין הוד ,עין חוד ,מגדים וחותרים וכן פונו תושבים ממספר שכונות בטירת הכרמל,
בעוספיה ,ואף בשכונת דניה שבחיפה .בשל הקושי להשתלט על השרפה ,שהתפשטה
לממדי ענק ,פנה ראש הממשלה למדינות שכנות בבקשת עזרה .הסיוע החל להגיע ביום
שישי בבוקר מיוון ,קפריסין ,בולגריה ,בריטניה וטורקיה ,ששלחו מטוסים וכבאים והחלו לסייע
בפעולות הכיבוי .גם ירדן והרשות הפלסטינית שלחו סיוע .בשבת הצטרף לכוח הכיבוי
האווירי מטוס רוסי גדול בעל קיבולת של  42אלף ליטרים של מים ,וביום ראשון הגיע המטוס
הגדול בעולם לכיבוי שרפות – הסופר טנקר האמריקאי – בעל קיבולת של  95אלף ליטר מים
ומעכבי בעירה ,ונתן עוד סיוע מסיבי למאמצי הכיבוי.
ביום ראשון בערב ,לאחר ארבע יממות ,הצליחו כוחות הכיבוי וההצלה להשתלט על
מוקדי האש.
באסון השרפה בכרמל נספו  42בני אדם ונפצעו  50 .33אלף דונמים ו 5-מיליון עצים עלו
באש ,וכ 250-בתים ומבנים נשרפו כליל או חלקית בקיבוץ בית אורן ,ביישוב עין הוד
ובפנימיית הנוער ימין אורד .במהלך ימי השרפה פונו מבתיהם וממתקנים שונים כ 20-אלף
בני אדם.
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