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2008 -ירושלים 
ניסימוב-אריק אבולוף: צילם

Cover photo: 
Firefighters extinguishing a 

blaze on Klein Street, 
Jerusalem – 2008

photo: Aric Abulof-Nissimov

1

Id: 13041009201350  |  N
am

e: שמעון  בן עוליאל
  |  B

inding: H
ardcover  |  C

opies: 1  |  P
age: 1 / 72



טפסר שחר איילון -רב
נציב כבאות והצלה 

טפסר שחר איילון נולד בירושלים -רב
 שנים 34הוא שירת . 1955בשנת 

, במשטרת ישראל במגוון תפקידי פיקוד
מדריך ראשי בבית הספר הארצי : ביניהם

ראש אגף , ש"מפקד מחוז איו, לשוטרים
סגן המפקח הכללי ומפקד מחוז , התנועה

.אביב-תל
טפסר איילון לתפקידו - מונה רב2011-ב

. הנוכחי
.בעל עיטור המופת של משטרת ישראל

לנציב איילון תואר ראשון במדע המדינה 
וסוציולוגיה מהאוניברסיטה העברית 

ותואר שני במדע המדינה , בירושלים
.מאוניברסיטת חיפה

Rookie Firefighter, 
Learn and Remember!
“The firefighter excels at one main thing 
– dedicating his life to his duty. He is 
accustomed to fulfilling his duty 
continuously. He practices over and over, 
day and night; and in the event of a large 
fire, he can do the work of a dozen men. 
Veteran firefighters who swallow smoke 
do not abandon their post until they 
collapse from lack of oxygen. Then, they 
are taken out by their friends, who lay 
them down to recover, and once they 
have, they return and charge at the fire 
once again.”
(From "A History of the British Fire Service,"  
by Geoffrey Vaughan Blackstone, 1957)

!שנן וזכור, כבאי טירון
, הכבאי מצטיין בתכונה עיקרית אחת"

הוא מורגל למלא . הקדשת חייו לתפקידו
, מתאמן שוב ושוב, את תפקידיו בלי הרף

, ובמקרה של דליקה גדולה, ביום ובלילה
כבאים . לעשות עבודתם של תריסר אנשים

אינם משים ממקומם , ותיקים בולעי עשן
. עד שהם נופלים מרגליהם מחוסר חמצן

, י חבריהם"אז הם מוצאים מן הבית ע
, המניחים אותם על המרצפת להתאושש

ואחר כך הם חוזרים וחודרים שוב ושוב 
."לתוך האש

תולדות שירותי הכבאות "מתוך (
, פרי ווגן בלאקסטון'מאת ג" הבריטיים

1957(

Fire and Rescue Commissioner 
Shahar Ayalon
Commissioner Shahar Ayalon was born in 
Jerusalem in 1955.
He served in the Israel Police for 34 years in a 
variety of command positions: Chief instructor 
in the National Police Academy, Judea and 
Samaria District Commander, Commander of the 
National Traffic Police, Tel-Aviv District 
Commander, and Deputy Commissioner of the 
Israel Police. 
In 2011 Commissioner Ayalon was appointed 
Fire and Rescue Commissioner.
Commissioner Ayalon was decorated with the 
Israel Police Medal of Distinguished Service. 
Commissioner Ayalon earned a BA in Sociology 
and Political Science from the Hebrew University, 
and av MA in Political Science from Haifa 
University. 
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From the Commissioner

This album tells the story of firefighting in Israel. It is 
the thrilling story of a group of people who 
established volunteer fire units in order to combat 
fires, overcoming a variety of difficulties. Many 
generations of firefighters have endangered 
themselves, damaged their health and even lost 
their lives trying to save other people.

120 years have passed, and today, the state of 
Israel has an advanced fire and rescue force, 
consisting of firefighters, fire investigators, fire 
prevention experts, professional personnel, 
hundreds of volunteers, hundreds of fire trucks, an 
aerial firefighting force and new, innovative 
equipment.

Over the last few months the fire services have 
undergone extensive organizational changes, the 
result of which is the establishment of the National 
Fire and Rescue Authority, operating in seven 
districts and 108 fire stations. 

In salute and honor to firefighters of past and 
present, we have decided to produce this album, 
which offers a glimpse into the long journey that the 
fire services have travelled from then until today, as 
well as a look into the future, following the National 
Fire and Rescue Authority. 

A special section has been dedicated to the Mt. 
Carmel forest fire, which served as a watershed 
event in the history of firefighting.
Shahar Ayalon, Fire Inspector General

Fire and Rescue Commissioner

February 2013

ברכת הנציב

האלבום שבידיך מספר את סיפורה של הכבאות 
. ישראל-בארץ

שהקימו " משוגעים לדבר"זהו סיפור מרתק על חבורת 
יחידות כיבוי על בסיס מתנדבים על מנת לתת מענה 
מקומי לשריפות תוך התגברות על קשיים רבים 

.ומגוונים
נפגעו , דורות רבים של לוחמי אש סכנו עצמם

.בבריאותם ואף קפחו את חייהם כדי להציל חיים

 שנה וכיום יש למדינת ישראל מערך כבאות 120חלפו 
חוקרים ועובדי , והצלה מתקדם הכולל לוחמי אש

מאות רכבי , מאות מתנדבים, מניעה ומנהלה מקצועיים
. טייסת כיבוי וציוד חדיש, כיבוי

בחודשים האחרונים עברו שירותי הכיבוי שינוי ארגוני 
הרשות הארצית לכבאות מקיף שבסיומו הוקמה 

. תחנות כיבוי108- מחוזות ו7שבה פועלים , והצלה

החלטנו להפיק , כהצדעה והוקרה למערך בעבר ובהווה
אלבום זה המאפשר הצצה על דרך הארוכה שעברו 

וכן מבט לעתיד בעקבות , שירותי הכיבוי מאז ועד היום
.הרשות הארצית לכבאות והצלה

פרק מיוחד הוקדש לשריפה בכרמל שהיוותה נקודת 
.שבר ומפנה כאחד בתולדות הכבאות

!יישר כוח לכל מי שתרמו להוצאתו לאור של אלבום

טפסר-רב, שחר איילון

נציב הכבאות וההצלה

2013פברואר 
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הרבה בעיות אש המטרידות אותנו  "- 1677-חוקי בניה ב
. ולא נוכל למנות את כולן, הטרידו גם את אבות אבותינו, כיום
המליצה ,  באנגליה1677ז ועדה שפעלה עוד בשנת "ובכ

, המחיצות, לחוקק חוק בניה שיקבע מידת עוביים של הקירות
החובה להחזיק עצים במרחק , מיקום התנורים והארובות

והשימוש , הגבלת גודלם של מחסנים, מספיק מן הארובות
".בחומר מתאים לבניה

 -פרי ווגן בלאקסטון 'מאת ג" תולדות שירותי הכיבוי הבריטיים"מתוך (
)המחבר היה קצין כבאים אמיץ

Building Regulations in 1677 - “Many fire issues 
that trouble us today once troubled our forefathers. 
Despite this fact, a committee began operating in 
England in 1677 and recommended legislating 
building regulations that would set the thickness of 
walls and the locations of ovens and chimneys, 
require wood to be stored at a safe distance from 
chimneys, limit the size of storehouses, and require 
the use of proper building materials.” (From A History 
of the British Fire Service, by Geoffrey Vaughan Blackstone, 
1957.)

The year 224 BCE - Already in 
the year 224 BCE, a Greek 
engineer had designed a water 
pump. The engineer noted that 
one of the main advantages of 
the pump is its fire extinguishing 
capabilities. The design 
remained a blueprint for a very 
long time. Only 1,000 years later, 
people began utilizing the 
principles developed by the 
Greek engineer.

מעט היסטוריה
  

a bit of history 

מכבי האש של חברות  - 2.9.1666, בלונדון" השריפה הגדולה"
שועטים לעבר הבתים " קאונטי"ו" ווסטמינסטר", "פניקס"הביטוח 

 מתוך הספר1808-ציור מ(העולים באש בשריפה הגדולה של לונדון 
FOOTPRINTS OF ASSURANCE)

שחוברה לצינור התזה לכיבוי " בורג"משאבת 
במשאבות מסוג זה השתמשו ביבשת . שריפות

16-אירופה במחצית המאה ה

" השריפה הגדולה"בעקבות 
-בלונדון 

 פנים  2ההגנה על הרכוש לבשה 
שהתמזגו בפעילותן של חברות 

השריפה "הביטוח שקמו בעקבות 
":הגדולה

, אש-התארגנות של קבוצות כיבוי. 1
, במימון וארגון של חברות הביטוח

לצורך כיבוי השריפות שפרצו אצל 
תחילת , לכן. מבוטחי החברה

הפעילות המאורגנת בנושא כיבוי 
האש הייתה בהשראת חברות 

.הביטוח
התארגנות של ציבור מבוטחים . 2

, "קופה משותפת"ליצירת מעין 
, שבמקרה אסון לאחד המבוטחים

מפצה אותו במלוא נזקיו

 224כבר בשנת  - ה" לפ224בשנת 
לפני הספירה המציא מהנדס יווני משאבה 

הממציא ציין כי אחת המעלות . למים
העיקריות של המשאבה היא שאפשר 

ההמצאה . להשתמש בה לכיבוי שריפות
נשארה על הנייר במשך תקופה ארוכה 

רק כעבור אלף שנה התחילו . מאד
.להשתמש בעקרונותיו של הממציא היווני
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, מצד שמאל -הזרנוק קשור על סליל מתגלגל  -" הגמד הקטן"
דרוש היה . במרכז התמונה המשאבה. שם גם חבית הסודה
1860 - אנשים להפעלתו 5צוות של 

מדי קצין כבאות יפני 
1700-1866משנות 

Japanese firefighter 
officer uniform dating 

1700-1866  

מטף כיבוי ופרסומת 
1920-שלו מ

החלוצים הראשונים במושבות למדו את הלקח
הם הכינו עגלה ועליה חבית: מהר מאד

בעת הצורך היו רותמים. גדולה מלאה מים
.רצים למקום השריפה-אותה לסוסים ואצים

עגלות כאלה היו בשימוש רב בעיירות במזרח
אירופה באותה תקופה
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, מיום שנוסדו התחנות הראשונות באירופה יחד עם מקצוע הכבאות
 ועד 19-ממחצית השניה של המאה ה. יהודים לקחו בהן חלק

ב ובדרום "וגם בארה, יהודים בכל רחבי אירופה, 2-ע ה"מלחה
לא אחת . נהגו להתנדב ליחידות הכבאים המקומיות, אמריקה

הם הם שהקימו את היחידה ובהרבה מאד , התושבים היהודים
אנחנו גם יודעים על יחידות . הרוב מקרים הכבאים היהודים היוו בה

.כבאות שפעלו על טהרת בני הקהילה היהודית
ההיסטוריה . בעיקר בכפר, רוב הבתים היו בנויים מעץ, באותן השנים

יודעת לספר על עשרות ומאות כפרים שבעקבות שריפה במבנה עץ 
גם עיר גדולה כמו לונדון נשרפה . הכפר כולו עלה באש ונכחד, אחד

סוחרים יהודים אמידים תרמו בעין יפה . 1666כמעט כליל בשנת 
מין , חיוני ליחידות כיבוי אש לשם אחזקת תחנת הכיבוי ורכישת ציוד

.פוליסת ביטוח נגד אש
י בעליות השונות והתנדבו לגדוגי "לא מעט כבאים יהודים עלו לא

ותרמו מנסיונם , 2-ע ה"לפני ואחרי מלחה, הכבאים המתנדבים
-ממקימי וממובילי הגדוד התל, אבא כהן, אחד מהם. ומהידע שצברו

.אביבי

פעילים ציוניים ובתוכם  -" קיבוץ יוסף קפלן"
1946 -אוסטריה , גדוד מכבי אש מתנדבים

, גדודי מתנדבים של מכבי אש והצלב האדום
1918 -פולין , קאליש -רבים מתוכם יהודים 

   היהודים והכבאות
the Jews and firefighting 

יסודו , בומבה ישראל, ילה'גדוד מכבי אש מסנטיאגו דה צ
היום אין כמעט יהודים בין . במהגרים יהודים ממזרח אירופה

אך הגדוד שומר על קשר חם ורצוף עם מערך , הכבאים
   הכבאות הישראלית

From the establishment of the very first fire stations in 
Europe, Jews have taken part in firefighting. On a 
number of occassions it was the Jewish population that 
established a local fire department, and often the 
majority of firefighters in a given area were Jewish.
In those days most houses were built of wood, 
especially in the villages. Dozens, if not hundreds of 
villages, were completely destroyed by fires originating 
from a single wooden house that caught fire.
Throughout the different waves of immigration to Israel, 
many firefighters were among the immigrants, and they 
volunteered in the fire brigades.
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.מזרח פולין, מחוז וולין', אש בקורץ-גדוד מכבי
1912 -רוב הכבאים יהודים 

. בצפון ליטה, בסאווינישאק "יום מכבי האש"
1938 - משתתפים יהודים ולא יהודים

צייר יחיאל אופנר -!" העיירה בוערת! יהודים הצילו"

From the establishment of the very first fire stations in 
Europe, Jews have taken part in firefighting. On a 
number of occassions it was the Jewish population that 
established a local fire department, and often the 
majority of firefighters in a given area were Jewish.
In those days most houses were built of wood, 
especially in the villages. Dozens, if not hundreds of 
villages, were completely destroyed by fires originating 
from a single wooden house that caught fire.
Throughout the different waves of immigration to Israel, 
many firefighters were among the immigrants, and they 
volunteered in the fire brigades.
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Winery fires and establishment of 
the first Fire Brigade in Eretz Israel 
The history of firefighting in Israel is 
tied to the history of the early Jewish 
settlement in Israel and its struggle 
for independence.
In 1896, the first two industrial fires 
broke out in Israel, both in wineries, 
in Rishon LeTzion and Zichron 
Yakov. Though both wineries utilized 
advanced technologies, proper fire 
safety precautions were not taken. In 
Rishon LeTzion, the fire broke out on 
April 17th, and in Zichron Yakov, on 
August 9th. At that time there was still 
no budget for firefighting services, so 
instead, a wagon carrying a large vat 
of water was on hand, and when 
necessary, it was tied to horses that 
would run it to the location of the fire. 
A year later, in 1897, another fire 
broke out, this time in the courtyard of 
the Zichron Yakov winery, though it 
turned out to be a false alarm. 
However, it led to the establishment 
of a group of firefighters in Zichron 
Yakov – the first of its kind in Israel. 
Initiated by Mosero Ben Shimol, a 
clerk of Baron Rothschild, 32 young 
volunteers were enlisted to protect 
the community from fires and 
burglaries. The group’s equipment 
came from France and was supplied 
by the Baron. In 1900, however, the 
firefighting group in Zichron Yakov 
was disbanded for lack of fires.

י " תולדות הכבאות בא– 1896השריפות ביקבים 
בשנת . י"כרוכות מראשיתן בתולדות היישוב היהודי בא

, י" פרצו שתי השריפות התעשיתיות הראשונות בא1896
שהוקמו , שתיהן ביקבים בראשון לציון ובזכרון יעקב

שיא הטכנולוגיה של , בשני היקבים. בתחילת העשור
לא ננקטו כנראה אמצעים מספיקים , אותם הימים

בראשון לציון האש פרצה בערב שבת . למניעת דליקות
שנה מאוחר  .9.8.1896-ובזכרון יעקב ב, 17.4.1896

דווקא . פרצה עוד שריפה שהתבררה כאזעקת שווא
השריפה שלא היתה היא שהביאה להקמת תחנת מכבי 

.י"האש הראשונה בא
 -ישראל -הקמת תחנת מכבי האש הראשונה בארץ

בסיבת " ):1897(ח לחורבן "תתכ'סיון א'  ד–" הצבי"
שימול לבני הנעורים כי -כל זה הציע פקידנו האדון בן

. ייסדו חברה לשמור על המושבה משרפות ומבלבולים
במוצאי שבת העבר נתאספו בני נעורינו היותר חזקים 

חברת "והיותר מלאים רוח חיים וייסדו חברה בשם 
מספר בני ". יעקב-מכבים ונוטרי מנוחת מושבת זכרון
עליהם ללמוד . המושבה שנים ושלושים בחור

. חבלים וקרדומות, בסולמים) מנסתיק'ג(התעמלות 
להיות הראשונים , עליהם על כל צרה שלא תבוא

) פומפים(להביא המשאבות , להשגיח על הסדר
."ולשמור המושבה מגנבים

פ "פעלה ע, בן שימול גייס" מוסרו"קבוצת המתנדבים ש
 שאפשר להקים תחנות 1891חוק עותומאני משנת 

הציוד . כיבוי אש בכל רחבי האימפריה העותומאנית
, וכלל משאבות, כולו הובא מצרפת על חשבון הברון

, מדים מהודרים, קרדומים, סולמות, צינורות, זרנוקים
, קלה מבהיקים-כובעים מיוחדים של נחושת... והעיקר

בעלי אבזמי מתכת , חגורות עור על הכתפיים ומתגים
.הכל כתקנו וכהלכתו בפריז. ועוד, נוצצים

ישראל וידרמן על : האדון קנטור הראש ושלושה סגנים"
גרף על . א, להשגיח פן תפרוץ חס ושלום אש, הסדר

סולמים , ובנימין ריבניקר על הקרדומות, המשאבות
ירכב , מלבד נוטרי המושבה, בכל לילה ולילה. וחבלים

חברת מכבי אש של זכרון ". אחד על סוס וישגיח ויביט
.מיעוט שריפות...  עקב1900יעקב פורקה בשנת 

the first fire station in Eretz-Israel

,)יושב שני מימין(שימול -בן" מוסרו"
1897, מייסד תחנת מכבי האש בזכרון יעקב

1897 -כבאי תחנת מכבי האש בזכרון יעקב 

יקב זכרון יעקב

Sapeurs Pompiers 

Paris

י"תחנת מכבי האש הראשונה בא

בניין משרדי הברון דה 
צ"רוטשילד בראשל
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1910 -ירושלים , מתחם מכון שנלר עולה בלהבות

1910 -ירושלים , מכון שנלר אחרי השריפה

התבערה השלישית בירושלים: 11.11.1908" הצבי"
אבי-איתמר בן: מאת!  תנו לנו מכבים–נשרפה באש " זרובבל"טחנת 

,  אמרתי–! נא לטייל-נלך, האוויר קריר ונעים, הלילה כיום,  הירח יפה–המחזה 
כאלו שכחתי כי הלבנה כבר עלתה כמעט עד , מבלי משים, ובו ברגע. ואצא החוצה
הירח בצאתו . "אור נהדר, שם ראיתי אור אדום; העיפיתי עיני למזרח, חצי השמים

!"מהרו לראותו, מהרו לראותו "– נזעקתי –!" מתוך ההרים
לא הירח היה המראה היפה . מיד נוכחתי כי טעיתי, אולם מיד התעוררתי מדמיוני

אש שלא ראיתי כמוהו , אש אדיר, אלא אש, לא ככב התרומם בחלל העולם, ההוא
במזרח , כי שם, הבינותי. זו היתה תבערה: אז הבינותי! זה כמה וכמה שנים

בירושלים , כי בירושלים הטובה, הבינותי כרגע; נתלקח בית גדול באש, הקרוב
, תוכל התבערה לפשוט, בירושלים הנרדמה והמתה, המשוללת משאבות ומכבים

, תוכל להחריב לא רק את הבית הבוער, תוכל לאכל מסביב, להתפשט בכח ובעז
.כי יש סכנה, הבינותי... את כל העיר , ואם יפוח הרוח, אלא את כל הסביבה

רצתי , רצתי ברחובות, כן זזתי ממקומי וארוץ לפני, וכאלו עברנו חשמל פתאומי
את מקום , ואבקש את מקום התבערה, תמיד לעמת איך האש שגדל ורחב, תמיד

ירושלים כלה : גם אחרים מהרו כמוני, גם אחרים רצו, לא לבדי הייתי. הסכנה
מכל השכונות . ירושלים כלה רצה לשמה, באנשיה ובנשותיה, בזקניה ובבחיריה

...הסתערנו הלאה , נשאנו כמו ברוח, ויחד קצנו, ניערנו יחד

אירעו , שתי שריפות טראומטיות לא פחות מאלה שאירעו בזכרון יעקב ובראשון לציון
ראו בכתבה נפרדת " (זרובבל" בטחנת הקמח 1908הראשונה בשנת . בירושלים

מכתבים זרמו למערכות העיתונים ). אבי-עדות ראיה של העיתונאי איתמר בן
:13.11.1908להלן אחד המכתבים מהועד הזמני מיום . בדרישה להקמת מכבי אש

!לכבוד עורך הצבי שלום
. שכל כך נצרך בעירנו" מכבים מתנדבים"נדפסו מאמרים על דבר אגדת ... בהצבי 

התבערות  -: מבקשים מכבודו הרמה לפרסם בעתונו את מכתבינו זה, מ"אנחנו הח
. ל"הגדולות שפרצו פה בזמן האחרון הטיבו להוכיח עד כמה חסרה לנו אגודת הנ

אלפי אנשים נאספו בכל פעם מסביב לשריפה בידים ריקות וגם משאבה ויתר הכלים 
, ואין ספק שלו היתה קיימת אגודת מכבים. הנחוצים קשה להשיג מהמוסדות הנכרים

אי לזאת הננו פונים . אפשר היה בכל פעם לכבות את האש בראשית התגלותה
, להתעסק ולהתעמל לסדר אגודת מכבים מתנדבים, לתושבי ירושלים להתאחד

ו "למען לא נזכה עוד הפעם ח, שיכינו את הכלים והמכשירים הצריכים לכבוי שרפה
והננו  .לראות את הנולד, לחזיון מעציב כזה שרכוש אחינו הולך לטמיון מחסר זהירות

ש פרשת וירא בחצר "פונים הפעם לצעירי ירושלים לבוא לאספה כללית שתהיה במוצ
.בשעה שמונה אירופית בדיוק, קאנרינוף אצל הקונסול האוסטרי

ברגשי כבוד
בעקבות השריפות האלה הוקמה בירושלים יחידת כבאים מקצועית עירונית בבית היתומים הסורי . 1910השריפה השניה פרצה בבתי מיתחם שנלר בשנת 

יש יסוד להנחה ). באדיבות גיל גורדון, שנלר. ל" שאלו שלום ירושלים"מתוך הספר , ראו שני הציורים על שריפה זו שצוירו בידי צייר גרמני אלמוני(בשנלר 
. על הקמת גדוד מכבי האש היהודי בירושלים21עליה מסופר בעמוד , בריטית-שהיחידה שהוקמה היא אותה החידה עירונית
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!אביב-תל - שנה אחרי פרוק היחידה בזכרון יעקב 25   

25 years after Zichron Yaakov ... Tel-Aviv!

, ציון לשבח ממפקד המשטרה לאפרים קרסטנר
על פעולתו להצלת חיים , מיוזמי הקמת הגדוד

4.1925 -בהתמוטטות בית ויננטראוב 

) 1925(ה "בשנת תרפ - אביב-הקמת תחנת הכבאות בתל
שהיה , אש יהודים מתנדבים-אביב היסוד לגדוד מכבי-הונח בתל

-אש שפעלה בזכרון יעקב מ-י אחרי תחנת מכבי"הראשון בא
. 1900  עד1897

א נולד בעקבות השיטפון "הרעיון להקים גדוד מכבי אש בת
ראש עירית , מאיר דיזנגוף. 1925הגדול בשכונת ברנר במרץ 

ניגש אליו אבא כהן , סקר את המצב ובעצם המהומה, אביב-תל
יש צורך גם להבטיח את הרכוש , לא די לבנות וליצור: "ולחש לו

אש -יש צורך בגדוד מכבי. וביחוד מן האש, מפגעי הטבע
לפני , אבא כהן היה "!אביב כבר עיר ואם בישראל-תל. מתנדבים

) ז" בלעברנדמיסטר( שנה קצין כבאים מתנדב 15, עלייתו לארץ
.   שברוסיה הצאריתחרקובב

ליסד גדוד מכבי  יווהטיל על דיזנגוף קיבל את הצעת אבא כהו
אך העניין נדחה . הראשון מסוגו בארץ, אביב-אש מתנדבים בתל

נחלת ' ברח, עד שקרה אסון המפולת בבית ויינטראוב, ונשכח
לא  גם אז עלה הנושא על סדר היום אך. 18.4.1925-בנימין ב
 כרוז 1925עד שקבוצת היוזמים פרסמה בספטמבר , ממש זז

חלפו ימים בודדים ושריפה . במטרה להפעיל לחץ על ראש העיר
-ורק אז הונחו באמת היסודות לגדוד מכבי ,גדולה פרצה ביפו

  .האש
תרגילי ...הפעולה הראשונה היתה ,  מתנדבים73לאחר שגוייסו 

בניו , )ל"בהמשך אלוף בצה(ואליהו  המדריכים היו זלמן. סדר
והמדריכים במקצוע הכבאות היו אבא כהן ומשה , של אבא כהן

. ל"שגם הוא היה קצין כבאות בחו, תבורי" בעל העגלה"
נמצאה משאבת יד ישנה במחסני העיריה שהוכנסה למבנה 

ליד תחנת המשטרה העירונית , ספק מחסן, ספק צריף, קטן
שהפך להיות תחנת הכיבוי הראשונה של , בשדרות רוטשילד

.ו"ג בתשרי תרפ"י, 1.10.1925-התחנת נפתחה רשמית ב. א"ת
הגדוד זכה לסיוע הכספי הראשון , לשם רכישת ציוד ראשוני

יום "ומ, הרצל' פנסק ברח' מהכנסות נשף שנערך בפאסאג
בכסף זה . והכניסו סכומים ניכרים 1928 -שהתקיימו ב ,"סרט

זרנוקים וכן ניתנה אפשרות להתחיל , נרכשו משאבת יד נוספת
,       בהמשך .ועוד, סוגי בניינים, בהדרכה על דרכי כיבוי שריפות

. שוב ושוב" יום סרט"-ו" יום הכבאי" הגדוד ארגן 
)המשך בעמוד הבא(

אביב - לראש ועד תל13.4.1920-המושל הצבאי פנה ב
משלא . והפציר בו להקים בהקדם תחנת מכבי אש בעיר

8.5.1920-המושל שלח תזכורת ב, קיבל תשובה
: א השיב"ועד העיר ת, בתשובה לפניית המושל

 10-חוץ מזה ב, אנו עסוקים בפרוייקטים אחרים
ב"כ -לא היו  שריפות , השנים שהועד קיים

.פ"באייר תר

ראש עירית , המכתב שאבא כהן כתב למאיר דיזנגוף
13.3.192510 -בו הציע להקים גדוד מכבי אש , א"ת

Id: 13041009201350  |  N
am

e: שמעון  בן עוליאל
  |  B

inding: H
ardcover  |  C

opies: 1  |  P
age: 10 / 72



מבין היוזמים ביסוד הגדוד , אבא כהן
א"ת

כשראו היוזמים להקמת הגדוד שהחלטות העיר אחרי 
והחלטות אחרי קריסת בית , השיטפון בברנר

9.1925-הם פרסמו ב, לא הועילו ממש, ויינטראוב
דרך להפעיל לחץ על ראש העיר, כרוז לתושבים

)המשך מעמוד קודם(
לימים החליטה העירייה להעמיד לרשות הגדוד מכונית 

אלא שבחבית ". לפלי"מטיפוס " להרבצת חביות מים"
הגדולה שהייתה מיועדת להובלת המים ניבעו חורים 

ועד שהגיעו הכבאים למקום השריפה התרוקנה , לעיתים
היו מקרים שמרוב חיפזון להגיע למקום . החבית מהמים

במקרים ... שכחו הכבאים למלא את החבית, השריפה
כבר לא היתה , כשהגיעו למקום השריפה, אחרים

בכל . שריפה כי הקהל הספיק לכבותה בהצלחה
.הכבאים היוו מוקד לצחוק וללעג, המקרים המוזכרים

ניהל אותו חיים ,  השנים הראשונות של הגדוד7-ב
 .א ומפקדה הראשון"שהיה מייסד משטרת ת, אלפרין

) קרסנר(ולאחריו אפרים דקל , פיקד על הגדוד דב גפן
ונבחר , י"הארגון הארצי של הכבאים בא שהקים את

התחיל כאחד מן , אריאל כספי, המפקד הבא. ר"ליו
. י"אש בא-רכז אגודות מכביהשורה ונהיה מפקד הגדוד ו

א כמוסד " הוכר גדוד מכבי האש ת1930בראשית שנת 
העיריה רכשה למתנדבים ציוד . הזכאי לכל סיוע אפשרי

ליד , )שוב(שדרות רוטשילד  בקצה. מגן אישי ותלבושות
הוקצה מקום ששימש כתחנת , בניין העיריה הראשון

.  אש-מכבי
מתוצרת  , נרכשה מכונית הכיבוי הראשונה1930-ב

אחריה רוב המכוניות נקראו ". אינטרנציונל"חברת 
, "יעל"משאבת המנוע הראשונה כונתה : בשמות עבריים

ש כבאי מתנדב שנהרג בנסיעה "ע" (מיכאל" והיו גם
, 1935-ב )ש מאיר דיזנגוף"ע" (מאירה"ה, )לעפולה

 כמתנה ממכבי האש 1948-שהגיעה ב, "האמריקאית"
היום היא מוצגת בכניסה למוזיאון הארץ (. יורק-ניו

).ברמת אביב
אש באלכסנדריה שבמצרים - מפקד מכבי1937-ב

א תעבור אימונים "הסכים שקבוצת כבאים מת
.  במתקניה

התזמורת . אי אפשר בלי להזכיר את תזמורת הגדוד
וכדוגמתה , לקחה חלק בכל האירועים והחגיגות בעיר

, חולון, חדרה, גן-רמת, רחובות, נתניה, נוסדו גם בחיפה
.ועוד, גבעתיים

במלחמת  עוד יש להזכיר את פלוגות הבנות המתנדבות
בעידוד  - אביב וחיפה-שהוקמו בתל, 2-העולם ה
.      שהיו לעזרה רבה והצטיינו בכל פעולותיהן -הבריטים 

א" עירית ת1928-ב
הסכימה שסמל העיריה 

. יכלל בדגל הגדוד
הדגל שימש בעיקר 
לתזמורת בתהלוכות 

ומצעדים
  

אחד היוזמים  והמייסדים העקריים 
בבגדי קצין כבאות , א"של גדוד ת

בחרקוב שברוסיה הצארית
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The Tel Aviv Fire Station – 1925 - The idea for a fire brigade in 
Tel Aviv arose in 1920, when the British Military Governor 
approached the Tel Aviv committee and raised the need to 
establish a fire brigade. The committee declined the proposal.  
The Tel Aviv Fire Brigade was established following a flood in 
the Brenner neighborhood in 1925. Aba Cohen approached the 
Mair and said, “It is not enough to build and create, it is also 
necessary to protect and preserve property.”
Dizengoff took Cohen’s advice and tasked Cohen with 
establishing a volunteer fire brigade in Tel Aviv. However, the 
matter was delayed several times until a large fire broke out in 
Jaffa. 73 volunteers were enlisted, and trained under the 
supervision of Aba Cohen and Moshe Tavori, both experienced 
firefighters from abroad. In the first seven years of the fire 
brigade’s operation, it was managed by Haim Alperin, and 
commanded by Dov Gefen, and then Efraim Dekel (Kresner). 
The first fire station was a small structure located next to the 
municipal police on Rothschild Boulevard. To purchase 
equipment, the brigade held a fundraising ball and film 
screening in 1928.
Later, the municipality provided the brigade with a water tank 
truck. However, the large tank which held the water eventually 
developed leaks, and often the water would drip out before they 
managed to reach the fire. Additionally, there were a few 
instances in which the firefighters were in such haste to reach 
the fire that they forgot to fill the water tank. Needless the say, 
the firefighters were mocked and not taken seriously.
At the beginning of the year 1930, the fire brigade was fully 
recognized as a legitimate institution worthy of all types of 
support. The Municipality purchased protective gear and 
uniforms for the volunteers. A site at Rothschild Boulevard 
(again)  was turned into a fire station. Also in 1930, the first fire 
truck was purchased. It was made by International. Most of
subsequent trucks were given Hebrew names.  
Another unique aspect of the Tel Aviv fire department was the 
Fire Brigade Orchestra' who was an important feature at all city 
ceremonies and events. It should also be noted that there were 
female volunteer fire brigades during World War II, established 
in Tel Aviv and Haifa at the encouragement of the British, which 
played a significant role in fighting fires.

!יש תחנה: סוף סוף ראש העיר החליט
1930 -רוטשילד ' בקצה שד

מול התחנה, ראש העיר אפשר לגדוד להתאמן במגרש פלטין
1928

בית ועד "התחנה הראשונה ליד מפעל המים ב
-סמוך להקמתו ב, ימינה(ומגדל המים " א"ת

המבנה הראשון בשכונה החדשה , )1909
באותו מבנה פעלו המשטרה ". אחוזת בית"

-וב, א"כ אגודת מתנדבי מד"אח, העירונית
 גדוד מכבי האש1925
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1931 -רוטשילד ' מבקר בתחנה בשד, מאיר דיזנגוף, א"ראש העיר ת

שופצה , א"בין המכוניות הראשונות של ת, "מיכאל"ה
לוסטיג. י המהנדס ש"והוסבה לכבאית ע

אחת הדרכים לממן את , 1928יום הסרט הראשון 
" יום סרט"הגדוד ארגן , בהמשך. הפעילות

.ואירועים חברתיים שונים רבים

גם קנו סירנה חדישה 
...מגרמניה

Finally, the Mayor decided, 

"There is a station!" on Rothschild Bvd

1930  -הרכישה הראשונה של הגדוד  -" אינטרנשיונל"ה

א"סגל הפיקוד של גדוד ת
20סוף שנות 

א מתאמן במגרש "גדוד ת
30שנות  -פלטין  13
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1930 -י "הראשון בא. ח ביקורת מניעת דליקות"דו

, ברוך, גולדין, כספי: עומדים -מימין . מפקד הגדוד גפן וסגניו
1933 -אבא כהן , גפן: יושבים

אבא כהן מתדרך צוות לפני 
לידם המיכלית . יציאה לאירוע

החדשה של הגדוד

1940 -עם המאירה , אבא כהן וצוותו באירוע של שאיבת מים

 התחנות הראשונות2בהן שכנו , שדרות רוטשילד
)1930- ו1925(   

א התזמורת בפתיחה חגיגית "ת
עם דגלה ' ורג'של רחוב המלך ג

6.6.1935 -הרקום חוטי זהב 
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 16זה כל הציוד שעמד לרשותם אחרי 
חודשים

האוטובוסים ' השריפה הגדולה בחב
4.1931"   המעביר"

3.1934 -א במסדר "כבאים מתנדבים ת

נשף למימון נסיעת כבאים 
1932 -להשתלמות במצרים  15
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Memories from the First Days in Petah-Tikva
– "In truth, all homes of the town were 
dependent on the goodness of "pojernic" 
(firefighter) Moshe Tavori, who came to the town 
with experience he had amassed from Poland.
“…when the fire car, which also served as the 
street washer, would pass through the main 
streets of the town, loudly ringing its giant bell, 
rushing off to fight a blaze…
“The firefighters on duty would stay over at the 
station for night duty and send the brigade 
officer, Moshe Tavori, home. At six in the 
morning he would appear and take over the 
station until eight at night. He would eat his 
meals at the station, and if he was lucky if any 
firefighter showed up during the day, he would 
get to have a meal at home with his family.” -
(Recorded by volunteer firefighter Gavriel Adov)

 גדודים מתנדבים עד קום המדינה15הוקמו עוד , אביב-אחרי תל

after Tel-Aviv, 15 more volunteer brigades were established

הרי למעשה כל "... - ת"זכרונות מהימים הראשונים בפ
היתה תלויה בחסדו של , רכושה ובתיה של המושבה

רניק משה תבורי שהגיע אל המושבה עם ניסיון שרכש 'הפוז
...בפולניה

בזמן שמכונית הכיבוי ששימשה גם להשקאת רחובות ..."
המושבה היתה עוברת ברחובותיה הראשים של המושבה 

י צלצול בפעמון הגדול שהיה תלוי על המכונית "בקולי קולות ע
...ופניה מועדות לכבוי שריפה

התורנים היו נשארים בתחנה לתורנות לילה ומשחררים את "
עד  -ששימש ככבאי ומדריך לכולנו  -קצין הגדוד משה תבורי 

בשעה שש היה מופיע ומקבל את התחנה . למחרת בבוקר
את ארוחותיו היו , תחת חסותו עד שעה שמונה בערב

מביאים לו לתחנה ואם נתמזל מזלו ואחד המתנדבים היה 
 -". מופיע ביום היה זוכה לארוחה חמה בחברת בני משפחתו

)גבריאל אדוב, כבאי מתנדב: רשם(

 -רוטשילד פינת חובבי ציון ' התחנה הראשונה ברח
1929

לפי (שפירא '  חברי הגדוד יוצאים לאירוע מהתחנה ברח
תחנת שפירא באה אחרי , האתר הישן של הנציבות

לכן ייתכן ומדובר עדיין בתחנת , תחנת חפץ חיים
1931 -) רוטשילד פינת חובבי תיון

תקווה-פתח
1928

ולאחר המאורעות שהתרחשו , ת"א ופ"בעקבות ת
היתה , 1943 עד 1936-בעיקר מ, בישוב היהודי

הכרה כי יש להגן על הרכוש והנפש מפני כפריים 
 תחנות עד קום14כך הוקמו עוד . ופורעים

התחנות לא היו ממש , ברוב המקרים. המדינה
ולקח להן כמה שנים, פעילות עם הקמתן

להתארגן לפעולה

שהיו מתנדבים ברובם , בשנים הראשונות הכבאים
כלי רכב, פעלו עם ידע דל בכיבוי אש, המכריע

וכסף איין, וציוד פרימיטיביים ומאולתרים

עסקו  ,ההגנהמלבד ענייני ביטחון במסגרת 
כגון , המתנדבים בפעילויות רבות נוספות

סדרנות באולמות קולנוע , פריצת דלתות
התזת מים , מבצעי התרמה, ותיאטרון
הגשת עזרה , האבק" הרבצת"ברחובות ל
,צפירה בערבי שבתות וחגים, ראשונה

גם בכיבוי אש, וכמובן

1937 -חפץ חיים ' חנוכת התחנה ברח
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Petah Tikva Fire Brigade - As a result of a wave of arson that 
struck orchards and packing houses, Peretz Pascal became 
interested in establishing a volunteer fire brigade. At the end of 
1929, the Petah Tikva station was opened. Most of the first 
volunteers were young men who had immigrated with the pioneers, 
and brought their attraction to firefighting with them from their old 
homes.
The first commander was Netanel Tzoer. However, as a result of a 
mass of operational problems, the station ceased to operate about 
two years after it had opened. 
In 1935 the station began operating once again, thanks to the 
arrival of Moshe Tavori, who mainly dealt with training until he 
retired in 1958. In parallel, Tzvi Dinovitz acted as commander of the 
brigade.
In 1937, a permanent structure was eretcted on Hafetz Haim Street 
to serve as the fire station.

1930 -תקווה -גדוד פתח

החל , בעקבות גל הצתות פרדסים ובתי אריזה בסביבה - תקווה-גדוד מכבי אש פתח
להתעניין בהקמת גדוד מתנדבים של מכבי אש , ת"עסקנם של איכרי פ, פרץ פסקל

 1929בסוף . פסקל היה אדם שליבו וכיסו היו למען ענייני הכבאות במושבה. במקום
רוב המתנדבים הראשונים היו . רוטשילד' ציון פינת רח-חובבי' נפתחה תחנה צנועה ברח

את המשיכה " הבית הישן"שהביאו איתם מ, בחורים עולים מקרב חלוצי העליה הרביעית
והחליף אותו אחרי שנה אברהם , המפקד הראשון היה נתנאל צוער. לכבאות

.  סוקולובסקי
.התחנה הפסיקה למעשה לפעול כשנתיים אחרי הקמתה, עקב בעיות תפעול רבות

שדאגו לבניית ,  חזרה התחנה לפעול בעיקר ביוזמתם של פרץ פסקל ואחרים1935-ב
 שהובא במיוחד –הגעתו של משה תבורי . 1937חפץ חיים בשנת ' תחנה ומועדון ברח

, בנוסף לבניית התחנה בחפץ חיים. הפיחה רוח חדשה בקרב המתנדבים -א "מגדוד ת
באותן השנים . 1958-עד לפרישתו ב, נושא שהיה קרוב לליבו, הוא עסק בעיקר בהדרכה

שניהם יחד ). ת כיום נקראת על שמו"שמה של התחנה בפ(פיקד על הגדוד צבי דינוביץ 
.                                            1942-פעיל בגדוד מ, (*) דוד גולדברג 1949-החליף אותו ב. היו הרוח החיה של הגדוד

.              1957 לבין 1942שנעות בין , קיימות גרסאות שונות לשנת מינויו כמפקד הגדוד (*)

חפץ ' חנוכת התחנה החדשה ברח
1937ת "פ, חיים

' טכס הנחת אבן פינה לתחנה ברח
1936ת "פ, חפץ חיים
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1940 - שחיטת עופות לכפרות 

תקווה-ר מכבי אש מתנדבים פתח"יו:  מכתב מ
תקווה-עירית פתח:          אל

29.9.1940:          תאריך
הנני מצטער להודיעכם כי אין באפשרות. נ. א

 גדוד המתנדבים להרשות את שחיטת העופות
 במועדוננו בימים נוראים מכיוון שהתורנים צריכים

.נא להציע זאת למעוניינים, לכן.  לישון במועדון
ר "יו, ד"עו, יוגנס. א,  בכבוד רב

ה"תמוז תש' מכתב מתאריך י                
תקווה-הרבנות פתח: -מ  

תקווה-ראש עירית פתח: אל
ד הדלקת"להודיע ברבים ע...היות והיה נהוג, .נ.א

-ק "הנרות והפסקת התנועה והעסקים בערב ש
אלא  שבזמן המלחמה -...י צפירה מכנית  "ע  

עם תום המלחמה יש...אסרו השלטונות את הדבר
מבקשים לתת הוראות למכבי...לחדש את המנהג  

',י הצפירה על זמן הדלקת הנרות וכו"להודיע ע, אש

כך התחיל יום הטירונות הראשון בגדוד 
בעמדי , 1928בנובמבר שנת  "-. ת.כבאי פ

נגשו , בשוק העבודה כדי לזכות ביום עבודה
והציעו לי , קניבסקי וגלמן, אלי שניים מחברי

שזה , ת"להצטרף כמתנדב לגדוד כבאי פ
לא התלהבתי יתר על . עתה התכוננו להקימו

אז התחילו השניים להסביר שכבאי . המידה
המוכר לנו " רניק'פוז"י אין זה ה"עברי בא
-או המתואר בספריו של שלום, מהגולה

כי הגדוד ישמש , המשיכו, עליי לזכור. עליכם
והוא יחפה על , "ההגנה"חוליה של ארגון 

הגדוד . פעולותיו מפנה עיני השלטון הבריטי
יאפשר לבחורים להתאמן ולהתכונן 

.למבצעים בטחוניים
הדברים היו משכנעים והפגישה הקרובה "

נקבעה כעבור ימים מספר בבנין ישן ברחוב 
כשהגעתי מצאתי במקום כמה . חובבי ציון

עד מהרה הוצג . חברה שציפו להוראות
. נ, ת"בפנינו המפקד הראשון של כבאי פ

שכיהן בימים ההם כפקיד בדואר , צוער
הוצא מפינת סתר רובה , מיד אחרי כן. ת"פ

פרקו לחלקיו " ההגנה"ומדריך מטעם 
, הרכבתו, והתחיל להסביר את אופן שימושו

.פירוקו וטעינתו
כך התחיל יום הטירונות הראשון בגדוד "

."ת"כבאים מתנדבים בפ
)לא מזוהה, שמו של המתנדב הכותב(

, אירוע חגיגי לרגל קבלת המכונית החדשה
1944 -ת "פ

שאפשרה לו לעבור , של דוד גולדברג. ז.ת
. בקלות מחסומים ולנוע בשעות עוצר

 בגדוד מכבי ההגנהגולדברג היה פעיל 
 1949- ופיקד על גדוד מ1942-ת מ"האש פ

. (*)  בדרגת טפסר1979-עד לפרושתו ב(*) 
  ראו הערה בעמוד הקודם

1942 -ת "בפ, כנס נציגי הגדודים השונים

20סוף שנות  -ת "הכבאים הראשונים בפ

שהוסב ' קומנדקר דודג, ת"הכבאית הראשונה של פ
1944 -לכבאית 
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התורנות בתחנות נמשכה משבע, לרוב
אחר כך היו . בבוקר עד אחת עשרה בלילה

מעבירים את הטלפונים לחברים בקרבת 
והם אלה שהיו מפעילים את הפעמון, התחנה

ולפעמים גם. או הסירנה להזעיק את חבריהם
...בקריאה מדלת לדלת

Haifa Fire Brigade - With the 
outbreak of pogroms in 1936, the 
Hagana headquarters in Haifa decided 
to open the first fire station in the city. 
The commander was Franz Levi, 
originally from Germany. Just like Tel-
Aviv, Haifa also had a company of 
female volunteers during World War II 
and a fire brigade orchestra.

בפרוץ מאורעות  - גדוד מכבי אש חיפה 
הוחלט במפקדת , 1936הדמים בשנת 

 בעיר להעיר מתרדמתו את גדוד ההגנה
-הכבאים המתנדבים העבריים שנוסד ב

ולפתוח תחנת הכיבוי הראשונה , 1933
. ברחוב פבזנר שבהדר הכרמל, בעיר

מרדכי , ברמסון) מוסיה(היוזמים היו משה 
המפקד . ועוד, משה צדוק, בי-נמצא) מקס(

בעל מקצוע מעולה מגרמניה , היה פרנץ לוי
).ר לזרנוקים מתוצרת הארץ"מיסד ביהח(
 החליטו השלטונות הבריטיים 1939-ב

, להקים תחנת מכבי אש עם כבאים שכירים
. ברחוב יפו שבעיר התחתית, בפיקוד בריטי

רוב הכבאים היו ערבים ומספר מועט של 
.יהודים

גם בחיפה היתה קיימת פלוגת , א"כמו בת
 2-בנות מתנדבות בתקופת מלחמת העולם ה

.א גם היתה להם תזמורת מכבי אש"וכמו בת
 התחנה הבריטית עברה לאחריות 1948-ב

כשבמקביל גדוד המתנדבים , העיריה
עם . היהודיים המשיך לפעול באופן עצמאי

נוסד , 1962 בשנת 1959-ישום חוק הכבאות
.איגוד ערים של חיפה והישובים סביב לה

1941 - 2-ה"מתנדבות בגדוד חיפה במלח

כבאית מחיפה בשלג

גדוד מתנדבים חדרה נוסד  - גדוד מכבי אש חדרה
המפקד הראשון של .  ברחוב הרברט סמואל1936-ב

 התחנה 1945-ב. ברקוביץ. א גדוד המתנדבים היה
.י"הראשון בא" יום הכבאי העברי"ארגנה בחדרה 

Hadera Fire Brigade was established in 1936 on 
Herbert Samuel Street. The volunteer brigade's 
first commander was A. Berkowitz. In 1945, the 
station organized Israel's first ever "Jewish 
Firefighter Day."

חיפה
1936

26/27.10.1945, חדרה, יום הכבאי העברי
עם (חמישי , שלמה פרנקל, שני: עומדים מימין

מפקד ראשלצ אברהם קרלין, )כובע

חדרה
1936
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נהריה
1937

רחובות
1936

אחרי מספר רב של  - גדוד מכבי אש רחובות
, שריפת בתים ופרדסים, התנכלויות ביהודים

פרנסי העיר התארגנו להקמת גדוד מכבי אש 
הם האמינו שהכבאים . מתנדבים במושבה

 הוכרז על יסוד 1936-ב. ירתיעו את התוקפים
אך למעשה , גדוד מכבי אש מתנדבים רחובות

התקשתה לפעול ללא  -שלא היתה  - התחנה
ועם מעט מדי , ללא ציוד כלשהו, ללא כסף, בית

.  מתנדבים
בעקבות קריאתה של , 2-ע"רק אחרי פרוץ מלה

-המקומיות בהממשלה המנדטורית לרשויות 
ארגון ,  להקים תחנות מכבי אש בכל עיר1941

 .לקח על עצמו להפעיל גדוד במקוםהגנה ה
 . הגדוד החל את פעילותו1943בתחילת 

ובהמשך  )ליפשיץ(פיקד על הגדוד אהרון לביא 
.אהרון קוקלנסקי

תחילה התחנה שכנה במבנה זמני ברחוב 
לאחר מכן התחנה עברה למבנה קבע . יעקב

 הועתקה למשכנה 1971ובשנת , ברחוב בילו
.רחובות, 21הנוכחי בדרך הים 

, הכבאים היו מתנדבים, כיתר גדודי מכבי אש
כאלה שהשלטונות , להוציא אחד או שניים

.הבריטים שלמו את שכרם

Rehovot Fire Brigade - After a number of 
attacks on Jews and the burning of houses 
and orchards, the town leaders decided to 
establish a volunteer fire brigade. In 1936, 
the establishment of the fire brigade was 
declared, though the station had difficulty 
getting off the ground.
Only in 1943, after the mandatory 
government had requested of the 
municipalities to establish fire stations in 
each city, did the Hagana take it upon itself 
to begin operating a fire brigade in 
Rehovot. 
The commander of the brigade was Aharon 
Lavi (Lifshitz), and later Aharon Koklanski. 
Initially, the station was in a temporary 
location on Yakov Street, and later it 
moved to a permanent location on Bilu 
Street. Then, in 1971, it was moved to its 
current location on Derech Hayam Street.

40סוף שנות  -רחובות מתאמנת 

אך , 1937-הגדוד הוקם ב - גדוד מכבי אש נהריה
שריפת . 1940-למעשה לא היה פעיל עד אירוע ב

הוא שהביא את פרנסי העיר לעודד , בית הקולנוע
פעילות הגדוד ולהקים תחנת מכבי אש בשביל 

. 2האלה 
שבין השאר , פיקד על המתנדבים הנץ חנוך שיפטן

י "דאג להנציח בצילומים את כל האירועים שאורגנו ע
.משפחת הכבאים בארץ

התחנה ברחובות

כתוצאה מהמצב . גובי הכספים  של התחנות
מרבית, הכספי הרעוע של מרבית התחנות

אחד התפקידים החשובים בהן היה, הזמן
כל תחנה הפעילה מספר לא". גובה כספים"

שתפקידם היה לגבות חובות, קטן של גובים
לגבות התחייבויות, בעד שירותי כבאות

להתרים אנשים, לתרומות שלא מומשו
למכור כרטיסים, "מדלת לדלת"ועסקים 

לשלוח , י התחנה"לאירועים המאורגנים ע
,תזכורות לחברות ומוסדות החייבים כספים

 Nahariya Fire Brigade was established in...את עבודתם עשו על אופניים. ועוד
1937 but was not really active until an event 
occurred in 1940. A fire in a cinema was 
what led the city leaders to support the 
brigade and establish a fire station. The 
commander of the volunteers was Hanz 
Hanoch Shiftan, who would also photograph 
all the events held by the firefighters and 
their families across the country. 

תחנת נהריה
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בירושלים היה קיים שירות כיבוי  - גדוד מכבי אש ירושלים
כבאי . ROYבפיקודו של מפקד אנגלי בשם רוי , עירוני

להוציא מספר , בריטית היו ערבים-התחנה העירונית
ביניהם יהודה , י ההגנה"כבאים יהודים שהוחדרו ע

. גוטינסקי
אש מתנדבים בירושלים באה כתוצאה -הקמת גדוד מכבי

מהעדר פיתרון מפני התנפלויות הערבים בשעות הערב על 
ידיעות /מעמד/מספר אנשים בעלי השכלה. העוברים ושבים

התחנה  וכך קמה מחדש, טכניות הנדסיות נתארגנו
אחרי שלא היתה פעילה מיום היווסדה  (1936-היהודית ב

נוימרק נתמנה למפקדה ) אלברט(אברהם ). 1933-ב
של המתנדבים " גדוד העזר"הבריטים היתנו כי  .הראשון

. ולא ירכש ציוד,  כבאים48-היהודים לא ימנה יותר מ
.  חברים והתחילו בעבודה סדירה48משורות ההגנה צורפו 

בהתחלה היה היחס של כבאי הגדוד העירוני וראש העיר 
חששו כי בגלל רמתם ההשכלתית     הם. קשה ועוין, הערבי

אך עם הזמן נוכחו . היהודים ישתלטו על התחנה העירונית
לדעת כי הגדוד היהודי ממלא שרות חשוב והשלימו עם 

, בתקופה שלפני מלחמת השחרור הורע היחס. קיומו
ובהמשך התחנה היהודית הועברה על כבאיה וציודה לבנין 

.מחלקת הבריאות במחנה יהודה
חשו , בתקופת המצור והופגזות היום יומיות על ירושלים

. אחדים נפצעו ונשארו נכים. הכבאים לעזרה תוך ההפגזות
המפקד המהנדס , ר המהנדס קוך"היו: אנשי הנהלת הגדוד

וכל צוות , סגן המפקד יהודה גוטינסקי, אלברט נוימרק
סייעו רבות בתנאים קשים ביותר לפעילי , הכבאים

Bnei Berak Fire Brigade.המחתרות - In 1937, following a 
number of serious fires, including two homes that 
went up in flames as a result of a cooking pot that 
was caught fire and was not extinguished because 
of the Sabbath, a volunteer Fire Brigade was 
established. However, for a number of years, the 
brigade was all but inactive.
In 1947, an active Fire Brigade was established by 
members of the Hagana. However, regular activity 
only began after the establishment of the state of 
Israel. The Brigade’s first commander was Haim 
Yakovi (Yakovovitch) and served from 1947-1954.
The first fire station was built by the members of 
the Fire Brigade themselves, on Herzl Street.

Jerusalem Fire Brigade - Jerusalem had a 
municpal fire service, commanded by a British 
commander named Roy. All the firefighters at the 
British-municipal station were Arabs, except for a 
number of Jews who penetrated the ranks at the 
behest of the Hagana, one of whom was Yehuda 
Gutinsky. 
The impetus for the establishment of a Jewish 
volunteer fire brigade in Jerusalem was the Arab 
night-time attacks on passers-by. In response to 
the attacks, a small group formed, and thus a 
Jewish station was established in 1936. 48 
Hagana members joined, and the station became 
operational. 
At first, the municipal brigade, under British 
leadership and with an Arab commander (and an 
arab Mayor!), was hostile toward the Jewish 
brigade. However, as time went on, they 
understood the importance of the Jewish brigade 
and accepted its existence. 
During the months when Jerusalem was beseiged 
and shelled day and night, the firefighters rushed 
to help while the shelling continued. A number of 
them were injured and crippled.

אחרי מספר שריפות , 1937-ב - גדוד מכבי אש בני ברק
 צריפי מגורים שעלו באש כתוצאה 2בין השאר , רציניות

שהדיירים לא פעלו לכיבוייה , מהתלקחות סיר חמין בשבת
אולם במשך . נוסד גדוד הכבאים המתנדבים, בגלל השבת

.כמה שנים הגדוד לא פעל ממש
ש "ע ,י חברי ההגנה" הוקם גדוד פעיל ע1947רק בשנת 

אחד ממפקדי פלוגות ההגנה אשר נהרג בקרב על , אריאל
 חיים יעקובימפקדו הראשון היה . הכפר סלמה

תחילה הכבאים . 1947-1954בין השנים ) יעקובוביץ(
התחנה . הצטמצמו בחדר אחד של המשמר האזרחי

הרצל ' ברח, י חברי הגדוד במו ידיהם"הראשונה הוקמה ע
.את החומרים אספו ממבנים נטושים ומתרומות. 46

בני ברק
1937

.ב.מפקדה הראשון של ב
יהודה יעקובי

בדפורד. שנים ראשונות. ב.ב
והמשאבה הנגררת

יוצאים. ב.כבאי ב  
1947לפעולה עם הבדפורד 

1938בריטי   -הגדוד העירוני

כבאי ירושלמי 
1946

ירושלים
1936
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הסיפור  - גדוד מכבי אש גבעתיים
מספר , 30-שם בשנות ה-מתחיל אי

. שנים אחרי הקמת שכונת בורוכוב
 נתקל בקשיים בהגנת ההגנהארגון 

האזור מהתנכלויות הערבים ובגלל 
קשיי . עינם הפקוחה של הבריטים

 הביאו אותה ההגנההפעולה של 
להחלטה לפעול במסווה של תחנת 

המפקד , הוטל על חנוך בועז. אש-כיבוי
להקים , האזורי של שכונת בורוכוב

. בשכונה תחנת כבאים מתנדבים
.ס בורוכוב"התחנה הוקמה בתוך בי

גדוד גבעתיים קם בעזרתם הגדולה 
שהקדישו , אביב-של מדריכי גדוד תל

מזמנם בהתנדבות לאמן את 
.המתנדבים החדשים

התברר כי אין , אחרי שהוקמה התחנה
דרך להזעיק את המתנדבים בשעת 

אך בהעדר , היה צורך בפעמון. חרום
יצאו המתנדבים לבתי התושבים , כסף

וכך , שתרמו שאריות מתכת ונחושת
. יצקו פעמון שמוצג בתחנה עד היום

עיקר עניינם של הכבאים המתנדבים 
ע "כמה שנים אחרי מלחה. ההגנההיה 

 עמד לרשות הגדוד תחנת כיבוי 2-ה
.'וייצמן פינת הלה' אש ברח

Givatayim Fire Brigade - In the 
1930’s, the Hagana faced 
difficulties in defending the area 
from Arab attacks, and the British 
dissaproval with Hagana 
operations, made matters worse. 
As a result, the Hagana decided 
to operate under the guise of a 
fire station. Hanoch Boaz was 
tasked with establishing a 
volunteer fire station in the 
neighborhood.
The main interest of the 
firefighters was the Hagana. A  
few years after World War II, the 
Givatayim brigade operated from 
a new fire station, at the junction 
of Weizmann and Lamed Heh 
streets.

השלט
המקורי של
' תחנה בשד

וייצמן

וייצמן' תחנת גבעתיים בשד

גדוד גבעתיים בימיו הראשונים הכבאית הראשונה של הגדוד

גבעתיים
1939

המשאבה " קובנטרי"ה
הראשונה של הגדוד

הפעמון מימי בראשית

גדוד מתנדבים 
1943דרום -דן
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יש ( 1938-הגדוד נוסד ב - גדוד מכבי אש רמת גן
המפקד הראשון :  המייסדים היו3). 1939-האומרים שב
 במחוז ההגנהחבר מפקדת  ("אבא השוטר", אבא זליבנסקי

עם פרישתו של  .סגניו שלמה מצליח ומיכאל אלקס, )דן
.זליבנסקי קיבל את הפיקוד מיכאל אלקס

גדוד מכבי האש תפקד כגוף הארגוני , בין יתר תפקידיו
, בכל טקס. ג"והטקסי המרכזי בכל האירועים הציבוריים בר

קבלת , התכנסויות מכל סוג שהוא, ימי זיכרון, ימי חג
הגדוד , ועוד, מופעי בתי ספר, אירועי ספורט, ים"אחמ

הם ידעו גם לכבות  תפקד בצורה מעוררת כבוד ובנוסף
.שריפות

ומשטרת " הגנה" המתנדבים הראשונים היו פעילי 50כל 
בתחילה פעלו מתוך חדר באחד מבתי  .הישובים העבריים

אש - מכבי– הם התקשרו עם הגדוד הותיק .הספר בעיר
,  שהסכים להעמיד לרשותם ממדריכיו המעולים–א "ת

.ומהם קבלו את תורת הכיבוי וההצלה
גן בסיועם -את השריפות הראשונות כיבו כבאי רמת

-מספרים שלשריפה בבית. אביב-ובפיקוחם של כבאי תל
עמוסה , גן במונית שכורה-הגיעו כבאי רמת, חרושת כלשהו

אליו חברו את , וברז הכיבוי שבמקום, זרנוקים ומזנקים
. שימש להם מקור של לחץ לכיבוי השריפה, זרנוקיהם
א במכונית כיבוי משוכללת "הגיעו כבאי ת, לעומתם

.ובראשם אבא כהן
 עם שברולטבתחילת הדרך נרכשה משאית משומשת מסוג 

, לוסטיג.  שהיקהוהמהנדס , מעודפי הצבא הבריטי, מיכל
, הסבו אותה למכונית כיבוי לכל דבר, יחד עם בנו פריץ

המשאבה , "Coventry"-הגוררת אחריה את משאבת ה
 נוסדה 1950בשנת . הגדולה שנתקבלה מממשלת המנדט

בראשות המנצח ,  נגנים30עם , גם תזמורת הגדוד
.בוצולקה

גן-רמת
1938

Ramat Gan Fire Brigade was 
established in 1938. Its first 
commander was Aba Zlibansky, also 
known as “Aba the policeman”. After 
Zlibanksy stepped down, Mihael Elkes 
took over. The opinion of the local 
council head was that the fire brigade 
should be the official ceremonial 
organization at all Ramat Gan public 
events; and so it was.
All 50 of the first volunteers were 
Hagana members. Initially they 
operated out of a single room in one of 
the local schools. They joined up with 
the more senior Tel Aviv brigade, 
which lent them instructors to teach 
them the basics of fire and rescue 
operations.
The first time the Ramat Gan fire 
brigade put out a fire, it was 
supervised and aided by the Tel Aviv 
brigade. Legend has it that once, when 
a fire broke out in a factory, Ramat 
Gan firefighters arrived at the scene in 
a taxi filled with hoses. 
Simultaneously, Tel Aviv firefighters 
arrived at the scene in a sophisticated 
fire truck, led by Aba Cohen. 

 -א "י ת"טכס חנוכת התחנה ומסירת דגל הכבאים ע
1940

המייסד והמפקד הראשון, זאב זליבנסקי

1940 -כל מתנדבי הגדוד 

40שנות  -" יוכבד"כונתה  -השברולט שלוסטיג שיפץ 

1941גן -גדוד נשים רמת 23
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Afula Fire Brigade - In Afula, the 
volonteer brigade was established in 
1939 by local villages, kibbutzes, led 
by Mordehai Shwartzvord, Reuven 
Rothschild and Avraham Zlotnitzky. 
The first commander was Benjamin 
Steer, followed by M. Shwartzvord, 
who dedicated all of his strength to 
advancing the fire service.
The equipment was meager – a small 
vehicle and a water tank for street 
cleaning – though the local council 
allocated a certain amount of money 
to develop the undertaking. Later, the 
brigade received more advanced 
equipment, and the Haifa station 
volunteered to provide instruction and 
training.

גדוד המתנדבים  - גדוד מכבי אש עפולה
י משקי הסביבה ותושבי " ע1939-נוסד ב

ביוזמתו של מרדכי , העיר המתפתחת
ראובן רוטשילד ואברהם , שורצבורד
, המפקד הראשון היה בנימין סטיר. זלוטניצקי
שהקדיש את כל כוחו , שורצבורד. ואחריו מ

.ובהתנדבות, ואונו לקידום השירות
 מכונית קטנה וטנק מים –הציוד היה דל 

 אך המועצה המקומית –" הרבצה"ומשאבה ל
לימים  .הקציבה סכום מסויים לפיתוח המפעל

ותחנת חיפה נרתמה , קבלו ציוד משוכלל יותר
.לסייע בתחום ההדרכה והאימונים

-תחנת חולון נוסדה ב - גדוד מכבי אש חולון
שנה אחרי יסוד המועצה המקומית , 1940
בעקבות , 2-ע ה"בעיצומה של מלחה, חולון

קריאתו של השלטון המנדטורי להקים תחנות 
מפקדה הראשון היה ישראל בן . אש-מכבי
.ושמעון יפה החליף אותו, עוזר

-התחנה הראשונה בחולון היתה בדמות ארגז
, שניצב ברחוב שנקר של אז, )ליפט(עץ גדול 

, החברים". יה'לודז"בסמוך לגדר בית החרושת 
התחילו להתאמן , ההגנהכולם מתנדבים חברי 

 גם ההגנהבמסירות רבה בנושא הכבאות ו
שטחי האימונים היו רחובותיה הרחבים . יחד

היה זה . והשוממים של אגרובנק ומגדל המים
מחזה מהנה לראות כיצד מטפסים על המגדל 

".אומגה"וגולשים ממנו על ידי 
התחנה הועברה לצריף , 1945-ב, מאוחר יותר

הקימה , לימים. ביאליק-חדש בהצטלבות שנקר
המועצה המקומית מבנה גדול ברחוב 

והתחנה , ארלוזורוב פינת חומה ומגדל
.1947הועתקה במאי 

ראש המועצה המקומית , פנחס אילון
בהנחת אבן פינה לתחנה , חולון

1945בארלוזורוב פינת חומה ומגדל 

בית "הזמנה להנחת אבן פינה ל
8.6.1945 -חולון , "השירותים

יש : "כרוז לתושבי חולון
, ציודנו גדל, תורנות קבועה

, 645יש טלפון מיוחד 
, מקבלים חברים חדשים

15.11.1944

חולון
1940

זליה , ליד ההגה. מתנדבי חולון
1942 -שילוני שלזינגר 

Holon Fire Brigade - The Holon fire station was established in 1941, in the 
midst of World War II, following the directive of the Mandatory government 
to establish fire stations. The station’s first commander was Israel Ben-
Ozer, followed by Shimon Yaffe. The first station in Holon was a large 
wooden box, located on Shankar Street. The members of the brigade were 
volunteers from the Hagana, and worked tirelessly to both fight fires and 
defend the land. The volunteers used the spacious and empty roads of the 
local refugee absorption camps as training grounds.
In 1945 the station was transferred to a new site at the junction of Shenkar 
and Bialik streets. Eventually, the local regional council constructed a large 
building on Arlozorov Street to be used as the fire station.

1940חולון , תרגיל כיבוי במטפים

עפולה

א הבריטי "בעקבות דרישת מנהל הג
לעיריות ולגדודי מכבי אש להחזיר את

או לשלם " שהושאל להם"כל הציוד 
שלחו כל הרשויות המקומיות , תמורתו

תשובה שלילית מתואמת ואחידה
משמאל התשובה . א הבריטי"למנהל הג

8.1945 -השלילית של עירית חולון    

עפולה
1939

24
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ביתה של : אחרי סדרת שריפות - גדוד מכבי אש הרצליה
קולנוע השרון , )1937(משפחת שבדרון בשכונת הפועלים 

בבית טנקוס ’ וחנות המנופקטורה של יעקובוביץ) 1937(
באו רבים בישוב לידי מסקנה כי נחוץ להקים יחידת , )1939(

ישראל , אהרון חרסינה: בין העוסקים העיקריים. כיבוי בהרצליה
. ששימש כמפקד הראשון, יפה) מרטין(קורץ ומרדכי 

הכל נעשה לפי . מקום תחנת הכיבוי נקבע בצריף עץ בשוק
שראו או השתתפו בהן , )הכבאי הפולני(רני קומנדו 'פוזה

וקבעה כי , תפסה יוזמההגנה כשה, 1941-אך רק ב. בגלות
די מהר המפקד . התחילו העניינים לזוז, ריוין ישמש כמפקד

 התחנה 1947-ב. עם מינויו של אהרון חרסינה, שוב הוחלף
עיקר .  למיקומה הנוכחי1969-וב, אילן-הועתקה לרחוב בר

, א המנדטורית"י הג"ההתקדמות היה בציודים שונים שנתרמו ע
הודות לקשרי ידידות של מספר חברים בגדוד עם המפקדים 

.י הועד המקומי" לירות לחודש ע2כ הוקצב לגדוד "כ. האנגלים
בראשית ימיה היתה בתחנה מכונית טקסי הילמן שגררה 
. טריילר שהכיל משאבה מסוג מוריס וכן מיכל של קוב מים אחד

מהצבא הבריטי ושיפצו '  רכשו שילדת רכב מסוג דודג1947-ב
 רכשו רכב חדש 1955-ב.  והחלו בבניית תחנה חדשה, אותה

. מסוג בדפורד

סבא-כפר
1940

-גדוד כבאים כפר - סבא-גדוד מכבי אש כפר
 כיחידת מתנדבים אשר צורפה 1940-סבא נוסד ב

שם הכבאים שמשו גם כנהגי . א.ד.מ-ל
דור -פיקד על הכבאים מנחם בן. אמבולנסים

 הוחלט להפריד בין 1982בשנת ". 'בנץ"
וכך נוצרה למעשה תחנת הכיבוי , השירותים הללו

. סבא כגוף עצמאי-של כפר

2.1945 -סבא -כפא, חנוכת התחנה הראשונה

Herzliya Fire Brigade - In 1939, it was decided that a 
fire station should be established in Herzliya. The site 
chosen for the station was a wooden shack in the 
market. In 1947, with the appointment of Aharon 
Harsina as Chief of the Fire Brigade, the station was 
moved to Bar-Ilan Street, and later, in 1969, to its 
present location.
In its early days the fire station had a Hillman taxi, 
which pulled a trailer, carrying a Morris pump, and a 
tank with a single cubic meter of water. In 1947, the 
station purchased a Dodge chassis from the British 
military and refurbished it. That same year, the fire 
brigade also began constructing a new fire station. 
Both of these projects were made possible by 
donations collected by the firefighters, mostly from 
going door to door. In 1955 a new Bedford 
automobile was purchased

הכבאית הראשונה של הרצליה', הדודג
הכבאית בשיפוץ. 40סוף שנות    

40שנות  -הרצליה , אילן-תחנת בר

40שנות  -' חברי גדוד הרצליה ליד הדודג

Kfar Saba Fire Brigade was established 
in 1940 as a volunteer unit, which merged 
with Magen David Adom – the firefighters 
also served as ambulance drivers. The 
commander of the firefighters was 
Menahem Ben-Dor "Bentz." In 1982, it 
was decided to separate the two 
organizations, and so, the independent 
Kfar Saba fire station was established.

הרצליה
1940

1946 -חיים וייצמן מבקר בתחנת הרצליה  25
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בעקבות פנית , 1941- נוסד בגדוד מכבי אש נתניה
להקים , השלטון המנדטורי לרשויות המקומיות

והוא דוגמה טובה להחלטת ארגון , אש-תחנות מכבי
לנצל את תחנות מכבי האש כמסווה ההגנה 

. לפעילות הבטחונית שלו
, אליהו זילברמן, מפקדו הראשון היה צבי בורנשטיין

כולם פעילים , צבי הררי ואפרים טבק היו סגניו
התחנה הראשונה היתה בצריף קטן  .הגנהבכירים ב

.  עברה לרחוב אנדריוס1951-ברחוב סמילנסקי וב
. התחנה הועתקה למקומה הנוכחי1974-ב

הגדוד הנתנייתי היה מורכב מלוחמים של כל 
הדבר לא . י"ל ולח"אצכולל , הארגונים המחתרתיים

הפריע לעבודה השוטפת וכולם נשמעו להוראות 
: המפקד הראשון, מספר צבי בורנשטיין. ההגנה

עץ רזרביות תלויות -בתחנה היו מספר עגלות"
באחד הימים נתתי הוראה . קרוב לגג, למעלה

חשתי שהבחורים החלו . להוריד אותן לביקורת
לבסוף גילו לי כי בעגלות החביאו . להתמהמה

למרות שהבריטים לא . יד-פצצות ורימוני, אקדחים
היה , בביקורות התכופות שלהם" הסליק"גילו את 

הבריטים יבטלו את , קיים חשש שאם יגלו אותו
.הסליק סולק בו במקום." התחנה היחידה באיזור

Rishon Letzion Fire Brigade was 
established in 1943, with support from the 
mandatory government, and largely thanks 
to the Hagana. The brigade's first 
commander was Avraham Karlin, a 
member of the Hagana. The first station 
had a storeroom on Nordau Street. The 
initial equipment was provided by the 
mandatory government, as well as a 
vehicle for pulling the water pump. Later, a 
siren was installed on top of the station's 
offices for notifying the volunteers.
At the end of World War II, the British 
ceased funding the station's two employed 
firefighters. In addition, the offices from 
Nordau Street were transferred to the 
Magen David Adom compound on 
Rothschild Boulevard, where the fire 
brigade rented space. The municipal 
council treated the move as a unification of 
the two bodies, and thus refused to support 
the brigade in place of the British.

בתמיכת , 1943-נוסד ב גדוד מכבי אש ראשון לציון 
למפקדו . ההגנהובעיקר בזכות , הממשלה המנדטורית

התחנה . הגנהפעיל ב, הראשון מונה אברהם קרלין
 בית ראשוניםנורדאו ומרתף של ' הראשונה מוקמה ברח

.ממול
וכן רכב , י שלטונות המנדט"ציוד ראשוני מגוון סופק ע

אותו החרימו הבריטים מאזרח , לגרירת משאבת המים
.מכח צו למאמץ מלחמתי

על . הגדוד נאלץ להחזיר את הרכב, 2-ע"בתום מלחה
אף דרישת הבריטים להחזיר את המשאבה ושאר הציוד 

לפי הוראה מלמעלה הגדוד לא , – או לשלם בעדם –
הבריטים , במקביל לפרשת הציוד. החזיר ולא שילם

המבנים , ועוד. הפסיקו את תשלום השכר לשני התורנים
 7רוטשילד ' א ברח"נורדאו הועתקו לחצר מד' ברח

הזו " שותפות"הועד העירוני התייחס ל. כדייר משנה
ולכן סרב לתמוך בגדוד , כמזיגה של שני המוסדות

צ"ראשל).במקום התמיכה הבריטית שבוטלה(
1943

Netanya Fire Brigade was established in 
1941 at the behest of the mandatory 
government, which wanted the 
municipalities to establish fire stations. It is a 
good example of the Hagana’s decision to 
take advantage of the fire stations and use 
them as a cover for its security operations. 
The first commander was Tzvi Orenstein, 
and Eliyahu Zilberman, Zvi Harari and 
Efraim Tabak seconded him, all senior 
members of the Hagana. The first station 
was in a small shack on Smilansky Street. 
The Netanya brigade was made up of 
fighters from a variety of underground 
organizations, including Etzel and Lechi. 
This did not harm the cooperative efforts at 
all, and everyone followed the orders of the 
Hagana.

 נתניה10אנדריאוס ' התחנה ברח

,תעודת כבאי של צבי הררי
1941, סגן מפקד נתניה

התחנה
צ"בראשל

14.6.1941רישום ביומן תחנת נתניה למחרת יום  הפתיחה 

נתניה
1941

מתוך יומן 
צ "ראשל

4.3.1945
26
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הכבאים וההגנה
the firefighters and 

the Hagana

בתום   - הכושי יכול ללכת, הכושי עשה את שלו
כשהבריטים כבר לא היו זקוקים למערכת הגנה , המלחמה

פנו לרשויות המקומיות , יהודית גדולה ויעילה" אזרחית"
האחריות לאחזקת שרותי ) 1:  והודיעו להן29.4.1945-ב

 המשכורות 2מפסיקים תשלום ) 2, הכיבוי חלה עליכן
שנמסר לתחנות כיבוי "ציוד הכיבוי   ) 3, לעובדי תחנות

הם אף שלחו (יוחזר לאלתר או ימכר לכן , "בהשאלה
אש -בישיבת ועד הפועל של מרכז מכבי!). מחירון

הוחלט לענות , 3.8.1945י מיום "מתנדבים עבריים בא
שהציוד נמסר בזמנו "מהנימוק הפשוט , לממשלה בשלילה

זה לא . כל הרשויות השיבו בנוסח זהה...". כמתנת קבע 
לחסל את ... "מנע מהממשלה המנדטורית לחזור ולדרוש 

.עד היום האחרון..." החשבון המגיע מכם זמן כה רב

בני ברק

חולון

נתניה

גן-רמת

גן-רמת

חולון

גבעתיים

גבעתיים

הממשלה הבריטית ומלחמת , ההגנה
יש להודות בכך שהממשלה  - העולם השניה

הבריטית עזרה בדרכים רבות למערך 
, עזרה כספית: י"הכבאות היהודית בא

מימון , הענקת פטור ממכס ליבוא כבאיות
, ארגון קורסים, שכר לתורנים בתחנות

 גם בטעות כמו שקרה עם –תרומות של ציוד 
שהגיעה " כל טוב"משאית בריטית מלאה 

.1944-בטעות לתחנת כיבוי נתניה ב
העזרה הגדולה מכולן הזדמנה לכבאות 

אז גברו החששות . ש"היהודית במלעו
בממשלה המנדטורית ובישוב היהודי מפני 

מה , התקפות אוויר על ערים ועל ישובים
השלטון המנדטורי , 1941-ב. שאכן קרה

הורה לרשויות המקומיות להקים תחנות 
אש ולהכשיר צוותים כדי לקדם את פני -מכבי

, מספר עיריות ומועצות מקומיות. הבאות
ביניהן כאלה שיסדו גדודי כבאים אך טרם 

.נענו לקריאה, עלה בידן להפעילם ממש
 הבינו מהר מאד שיוכלו להשתמש ההגנהב

בתחנות החדשות על כבאיותיהן וכבאיהן 
, כמסווה יעיל לפעילות שלה, לובשי המדים

ועל כן נרתמו לסייע בהקמתן ובהפעלתן של 
 מינה מפקדים ההגנהמטה . אש-תחנות מכבי

לתחנות הצטרפו . לפקד על הגדודים השונים
, הגנהרובם המכריע אנשי , מאות חברים

הודות לכבאיות . והם הפעילו תחנות רבות
לוחמי ההגנה יכלו לעבור במחסומים , ולמדים

רכבי הכיבוי שמשו . של הבריטים ללא בעיה
נשק ואנשים בשעות חירום , להובלת ציוד

הדובדבן היה הענקת אישור לכבאים . ועוצר
הכבאים עברו . לשאת אקדח להגנה עצמית

להחבאת " סליקים"ארגנו , אימונים בנשק
 .  עסקו בכיבוי שריפות... וכמובן גם , נשק

גוייסו רוב , 1948-בפרוץ מלחמת השחרור ב
להדוף את צבאות , הגנההכבאים חזרה ל

 אשר לא היו הגנהבמקומם הוצבו חברי . ערב
הודות . 50כשירים לשירות או שגילם מעל 
הפכו גם    , לאימונים ולהדרכה אינטנסיביים

.הם לכבאים לכל דבר...

The Hagana, the British and World War II -
The British government should be thanked for all 
of the support it provided to the Jewish fire 
service in Israel. The support was given in many 
different ways: Financial backing, donation of 
equipment, tax-free imports of fire trucks, wages 
for two paid firefighters at each station, 
organization of firefighting courses, and more. 
However, the greatest support was provided 
during World War II. In 1941, the mandatory 
government directed the municipalities to 
establish fire stations and train firefighters. The 
Hagana seized the opportunity to create a front 
for their activities in the guise of firefighting. 
Hundreds of "volunteers" joined the ranks of the 
fire brigades, the majority of them Hagana 
members.
Thanks to the fire trucks and uniforms, the 
Hagana fighters could easily work around the 
British limitations and anti-Hagana policies. The 
fire trucks were used to transfer equipment, arms 
and people during emergency situations and 
curfews, and served as cover for military 
operations. The icing on the cake was the right to 
carry pistols, granted to the firefighters for self-
defense.

27
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 מפרוטוקול מישיבת נשיאות המרכז של אגודות
' שהתקיימה ביום ב, י"מתנדבים בא-אש-מכבי

:אביב- בתל24.5.1943
..., בי-נמצא. ברמסון ומ. מ, קרסנר. ה א"ה: נוכחים

: הוחלט בין היתר
לקיים את חלוקת הארץ לשני איזורים בענייני ) 1

איזור ההדרכה  (– עד אחרי נתניה –דרום , הדרכה
 איזור –ומנתניה צפונה , א"מתנדבים ת-אש-מכבי) של

...אש מתנדבים חיפה-ההדרכה של מכבי
, גן-רמת, ירושלים, א"ת, שעל האגודות חיפה) 7

, נתניה, תקווה-פתח, ברק-בני, גבעתיים, חדרה
המקבלות מדים ממשלתיים (...) לציון ורחובות -ראשון

להוסיף על כל הסמלים (...) , עבור אנשיהם
. אש-גם סמלי מכבי, הממשלתיים הכתובים רק אנגלית

הסמל האחד נקבע על השרוול השמאלי בצורתו 
 בפנים העגול סמל – .A.F.Bהאנגלית החקית של 

ובתוך החלק המאורך ) שני גרזנים וקסדה(אש -מכבי
את הסמל השני .  מכבי אש מתנדבים–יהיה כתוב 

סמל זה הוא כדוגמת הסמל . יקבעו החברים על הברט
הסמל על השרוול יהיה על בד . א"של האגודה הת

י "לפי דוגמא שתוזמן ע,  רקום אדום–לבן ) רקע(
....המרכז ותומצא לכל האגודות

נידונה שאלת המכתב מהגדוד החדרתי שבו מבקש ) 8
הוחלט שהדגל האחיד של . הוראות בדבר צורת הדגל

 דגל לאומי בממדים קבועים –י יהיה "כל האגודות בא
...אש בלי או עם מסגרת-ועליו סמל מכבי

1948הדרכת הכבאות עד 
 Fire Training up to 1948

, צוות מדריכי כבאות ראשון בארץ
1942 -ביניהם משה שניידר מנתניה 

כבר מתחילת  - ההדרכה עד קום המדינה
 אנו עדים לסימנים הראשונים 40-שנות ה

של התארגנות ארצית בנושא הדרכה 
ראה פרוטוקול מישיבת נשיאות המרכז (

, י"אש מתנדבים בא-של אגודות מכבי
- בתל24.5.1943' שהתקיימה ביום ב

). בעמוד זה, אביב
רוב ההדרכה עד קום המדינה , בפועל

כשפה ושם , נעשתה ברמה המקומית
בעיקר , התחנות המנוסות הושיטו עזרה

הממשלה המנדטורית . אביב-תחנת תל
בארגון קורסים , תרמה לא מעט

.1941-43במיוחד בשנים , למדריכים

 נעשה בישיבת עוד צעד אחד קטן קדימה
י "אש מתנדבים בא-מרכז אגודות מכבי

 בה הציע 28.12.1944-שהתקיימה ב
ליסד , עוזר-ישראל בו, מפקד תחנת חולון

עוזר -כ בן"כ. בית ספר מרכזי לכבאות
הציע להעמיד למטרה הנעלה את הקומה 

שבנייתה , השניה של בית הכבאים בחולון
אנו מתחילים לציידו . "החלה באותו הזמן

שיוכלו לשמש , יסודיים(...) במכשירי עזר 
, עזר-אמר בן(...) " את בית הספר בעתיד 

כ הגדודים "אנו מציעים שכל ב: "והוסיף
יסורו , שיסעו לירושלים לכינוס הארצי

וזה יהיה מועד יריית (...) לחולון בדרך 
להזמין את התזמורת של גדוד , היסוד

ולהפוך את היום הזה ליום מכבי אש , א"ת
להזמין את המוסדות (...) רצוי . (...) כללי

, את הגדודים ביפו וכדומה, המרכזיים
." ולהזמין את כרמן פלייס

:  שפות3-המילון למונחי כבאות ב
בהוצאת , גרמנית, אנגלית, עברית

1947 -הועד ללשון העברית 

נערך בחיפה , קורס למדריכי כבאות ראשון בארץ
1943 -י הבריטים לרשויות המקומיות "ע

תעודת משתתף בקורס
1937-38 -י "מדריכי שע

Fire training before 1948 - In practice, the majority 
of firefighting training prior to the establishment of 
the state was on a local level. The mandatory 
government contributed significantly in providing 
training courses for instructors, especially during 
years 1941-43.
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Story of a Fire Truck - manufactured by the 
American LaFrance Fire Engine Co. Inc. in Elmira, 
New York, the truck was built in 1925, and put to 
service at Fire House 92 in the Bronx, New York. 
In October 1947, the fire truck was donated by the 
city of New York to the Volunteer Fire Brigade of 
Tel Aviv - where he received the name of "the 
American" - and was later transferred to the new 
fire station on Basel Street. In August 1961, the 
American was retired from service and put on 
display at the Science and Technical Museum in 
the “Energy and Transportation” exhibit until the 
1980’s, when it was put in storage. 
In the year 2000, parts of the truck were found.  
After attaining the original building plans and 100 
original parts from collectors in the US, the 
American was refurbished in a year-long process. 
It is now on display at the entrance to the Eretz 
Israel Museum.

תוצרת בית חרושת  ,הכבאית – סיפורה של כבאית
American LaFrance Fire Engine Co. Inc. ,אלמירה ,

 והוכנסה לשימוש 1925יוצרה בשנת , יורק-מדינת ניו
.יורק-בעיר ניו,  ברובע ברונקס92' בתחנת מכבי אש מס

- הוענקה הכבאית במתנה מעיריית ניו1947באוקטובר 
בטקס חגיגי , אביב-יורק לגדוד מכבי אש מתנדבים של תל

ראש , )שרת(במעמד משה שרתוק , ברחבת פארק העיריה
 באוגוסט 6-ב. המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית

אביב והועברה לתחנה - הגיעה הכבאית לנמל תל1948
. החדשה של מכבי האש ברחוב בזל

 הכבאית הוצאה מכלל שימוש והוצגה 1961באוגוסט 
כחלק ,  דאזמוזיאון הארץבתחומי , מוזיאון למדע וטכניקהב

משם , 80-עד שנות ה, "אנרגיה ותחבורה"מנושא 
בראשית שנת . התגלגלה לאתר של חברת נתיבי איילון

ולאחר ,  נמצאו שרידיה באתר אחר של החברה2000
 חלקים מקוריים 100-השגת התוכניות המקוריות ורכישת כ

נתאפשרה מלאכת שיפוץ , ב"מאספנים ברחבי ארה
.הכבאית ושחזורה שארכו כשנה

, אביב-בתלמוזיאון הארץ הכבאית מוצגת היום בכניסה ל
שם זכתה להתעניינות רבה מצד קהל המבקרים בתערוכת 

.2005ל בשנת "לזכרה של נאווה שמש ז" סיפורי הכבאות"

לפני השיפוץ" האמריקאית"זאת 

, רכב בריטי, מאירהה
י " ע1935נרכשה בשנת 

-גדוד מכבי האש תל
יש להודות שגם . אביב

...לה לא חסרה קלסה
נמצאת בתחנת מאירה ה

אביב -הכיבוי תל
,וממתינה לשיפוץ
  השני בחייה
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-א צועדת  "תזמורת מכבי אש ת
30שנות  -ידע -לא-ומנגנת בעד

1946-א נחנכה ב"תחנת בזל ת

30תחילת שנות  -" אינטרנשיונל"ה

י שנים "מפגן ראווה לכבוד ח
א במגרש המכביה "לגדוד ת

ליד רידינג בהשתתפות כל 
)3 (1943 -הגדודים בארץ 

אבא כהן יוצא עם צוות כבאים על 
1933 -מאירה ה

אהרון אנקורי על: למעלה
30-שנות ה -אופנוע -תלת
א "מתנדבות בגדוד ת: למטה
1941 - מתאמנות 2-ע"במלחה

מבקר ,  חיים אלפרין, א"ר גדוד ת"יו
מאחורי הקבוצה . בתחנת רוטשילד

1933 -" אינטרנשיונל"ה

אביב-עוד על תל
1948מלפני 

"מיכאל"ה

אביבי-אבא כהן צועד בראש הגדוד התל

מכלי תזמורת
א"גדוד ת

4.1943 .-א "ת, תרגול בכיבוי שריפה

1 2

3
30
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 ביולי 15-ה, בליל שבת - ת נשרפה"תחנת פ
 שריפות 5ואחרי כיבוי , ביום חמסין קשה, 1949

תושבי העיר גילו להפתעתם  ,גדולות בעיר
' ששכנה במרכז העיר ברח, שתחנת מכבי האש

הכבאים מן הערים . עלתה באש, חפץ חיים
ללא , הסמוכות נזעקו לעזרה בכיבוי הדליקה

 .הצריף וכל התכולה נשרפו. הצלחה של ממש
בעזרת גדודי . ברשות הגדוד נותרה רק מכונית
עד מהרה , ת"כיבוי אש אחרים ופרנסי העיר פ

. ושירותי כיבוי אש שוקמו(*) נמצא מקום חדש 
, שפירא' ככל הנראה התחנה נפתחה ברח(*) 

 רוטשילד'  לרח1953-וממנה עברה ב

יצאנו לכיבוי " (...)  :28.4.1949, מתוך יומן אירועים תחנת חולון
חזרתי למלאו , כשהתרוקן טנק המים... שריפה במשמר השבעה 

קרתה התנגשות עם מכונית , כשנסענו עם טנק המים הרביעי(...) 
ומכונת הכיבוי שלנו ירדה לתעלה מתוך כך שהציר , משא צבאית

הסיבה להתנגשות (...) הקדמי נשבר וההגה לא שלט על המכונה 
(...) ברצותה למנוע התנגשות באופניים , היא שהמכונית הצבאית
, ברצותי למנוע אותו. תנועה נגדית(...) פנתה שמאלה ועלתה 

משקל , וכשעליתי חזרה לכביש, פניתי ימינה וירדתי מהכביש
המים שבטנק של מכונית הכיבוי גרר את המכונה יותר מדי 

כך שהתנגשתי עם מכונת משא צבאית שניה שנסעה , שמאלה
."באותה שיירה

רב הסמל של המשטרה הצבאית שלח גרר צבאי כדי להוציא את "
מכונת הגרר הגיעה והתקלקלה והנהג . מכונת הכיבוי מהתעלה

כשמכונת גרר שניה . עמי להביא מכונת גרר שניה-נסע למחנה בן
ומכונת הכיבוי , היא גררה את מכונת הגרר הראשונה, היגיעה

הורדנו את כל הציוד לטנדר והעברנו לתחנה . נשארה במקום
ומחר , והחלטנו להשאיר את המכונה בלית ברירה בתעלה, שלנו

."בבקר נטפל להוצאתה

1950 -א בפעילות חילוץ קשה ביפו "כבאי ת

נתניה בקונצרט. א.תזמורת מ
1949 -במעברת עולים 

1956 -בדרך לכיבוי שריפה במעברת הרצליה 

מ 25רובר -י לנד"סולם מכני נגרר ע
1960גן -רמת. הראשון מסוגו בכבאות

 -א "יציאה לאירוע מתחנת בזל ת
40סוף שנות 

יום של -ומחיי היום...
כבאי ירושלים מחלצים ילדה 1948התחנות אחרי 

1956 -מגובה בנייני ציון 

א ומפקדו עזר וייצמן מאמצים "בסיס חצור ח
1951 -את תחנת גבעתיים 

1943 -חולון , אימון פריסת צינורות
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1959 -חוק שירותי כבאות 
Fires Services Law - 1959

 ישום ומבנה – 1959חוק שרותי כבאות 
דיונים , סוף ועדות-אחרי אין - ארגוני

 - חוק שרותי הכבאות" נחקק, וישיבות
המסדיר את המבנה " 1959ט "תשי

 . והפעולות של שרותי הכבאות בישראל
שירותי כבאות והצלה פעלו  1.4.1960-מ

 רשויות 25במסגרת , כגוף ממלכתי
 רשויות פעלו תחת 20מתוכן , כבאות

 איגודי ערים המאגדים מספר ישובים
 פעלו תחת יחידות עירוניות 4-ו ,סמוכים

גן -רמת, ירושלים, אביב-בערים תל
בנוסף הוטל על נמל תעופה . וגבעתיים

כולן תחת . גוריון לשמש כרשות כבאות-בן
לשכת מפקח : המטריה של גוף חדש

גוף מטה המנחה ומתאם  ,כבאות ראשי
מקצועית את מערך הכבאות של מדינת 

בראש הלשכה עמד . ישראל ומפקח עליו
טפסר -בדרגת רבמפקח כבאות ראשי 

המפקח היה . י שר הפנים"אשר מונה ע
. פ חוק"הגורם המקצועי העליון ע

השירות באיגוד ערים פעל מתחנה 
ראשית גדולה וממספר משתנה של 

.תחנות משנה הפזורות במרחבו
עם הפעלת החוק הופסקה למעשה 

, י מתנדבים"הפעלת שירותי הכבאות ע
, ומאז פועלים הכבאים כעובדים בשכר

.ולידם מספר קטן של מתנדבים
להבטיח "רשות כבאות חייבת , לפי החוק

את שירותי הכבאות לכיבוי שריפות 
בתחומה ולמניעת דליקות או התפשטותן 

 גם וכן להצלת נפש ורכוש, של דליקות
".  שאינה כרוכה בכיבוי דליקות

1959-שינויים בחוק הכבאות
  8.2.2013ומערך הכבאות עד 

והפכה " ילשכת מפקח כבאות ראש" שודרגה 1989בשנת 
נציב כבאות "בראש הנציבות עומד ". נציבות כבאות והצלה"-ל

מפקח כבאות לצד  , י שר הפנים"אשר ממונה ע, "והצלה
 והינו הגורם המקצועי טפסר-רבהנציב נושא בדרגת . ראשי

המנחה מקצועית את שרותי הכבאות , העליון על פי החוק
.  וההצלה

 אישרה הממשלה את העברת האחריות 2011בתחילת 
להפעלת מערך הכבאות ממשרד הפנים למשרד לביטחון 

.הפנים
חוק שירותי מערך כבאות והצלה במתכונתו אחרי יישום 

חוק להקמת ה עת יושם, 8.2.2013 פעל עד 1959 –הכבאות 
.2012יולי , ב" אב התשע–רשות ארצית לכבאות והצלה 

כבאית 
מגבעתיים 

בסיוע לכבאי 
.ל.ק.ק

1989-מבנה ארגוני החל מ
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1982, י אריק קרסט"צולם ע 33
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The Fire Services Law of 1959 – Implementation
and Organizational Structure -
After ceaseless discussions, the “Fire Services 
Law of 1959” was passed, regulating the structure 
and operations of the fire services in Israel. All the 
fire services in the country operated according to 
this law, as per the “Office of the Chief Fire 
Inspector” and the Ministry of the Interior, until 
1989. 
Since 1960, the Fire and Rescue Services have 
operated as a government agency, with 20 local 
fire associations, each with jurisdiction over a 
number of towns. Each fire association had a large 
central station and a number of secondary stations 
throughout the region. In the cities of Tel Aviv, 
Jerusalem, Ramat Gan and Givatayim, the fire 
services acted as an arm of the municipality. 
Additionally, Ben-Gurion Airport was deemed its 
own fire association.
With the implementation of the law, all volunteer 
services ceased, and since then, firefighters all 
operate as paid employees, accompanied by a 
small number of volunteers.

Changes in the Fire Law of 1959 and the Fire 
Service until 8.2.2013 
In 1989, the “Office of the Chief Fire Inspector” 
became the “Fire and Rescue Commission,” and 
since then, it has been led by a “Fire and Rescue 
Commissioner" appointed by the Minister of the 
Interior. The Fire Commissioner bears the rank of 
Fire Inspector General. 
At the beginning of 2011 the government 
approved the transfer of the Fire Service from the 
Ministry of the Interior to the Ministry of Public 
Security. 
The Fire and Rescue Services operated in the 
same format since the implementation of the Fire 
Services Law - 1959 until 8.2.2013, when the 
National Fire and Rescue Authority Law was 
passed.

, צ"דגל איגוד ערים אזור ראשל
שונה (עוצב עם הקמת האיגוד 

)מאוחר יותר

1966 -א "ת, רוטשילד' שד, שריפה בבנין צים   

ג"נתב
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א מנגנת מול "תזמורת מכבי אש ת
 שנה 75לרגל , ביאליק' העיריה ברח

1984 -לעיר 

מפקח, אלכס שפיר
נותן הוראות , כבאות ראשי

1967 -א "בשריפה בת

1970 -א "ת, תחנת בזל, יוצאים לשריפה70שנות  -כנס מפקדי שירות 1970ג   "ר, תעודת קצין של שמואל וילנר...מתחזקים את הציוד

ג"בור אימון בתחנת ר
 עד היום1961-בשימוש מ

טכס הנחת אבן פינה לתחנה 
1968  -החדשה בחולון 

1963 בשטפונות 18כבאית רם 
הצוות . המים הגיעו לגובה חלון הנהג  
האריך את האגזוז לכיוון מעלה והמשיך 

לחלץ עשרות אנשים

1968 -הכוננים בהרצליה 

חשיבא-אספקת מים לצהל באום
1967 - הימים 6מלחמת  1970 -א "ת, מזנקים אל הרכבים

גן -רמת, סעדיה עוזרי המהולל
1963 80סוף שנות  -התחנה החדשה , נתניה

כיבוי שריפה 
במפעל צמיגים 

, בקרית אריה
ת"פ , אימונים, אירועים

בקיצור , תחזוקה
שגרה

שריפה במשרד . ירושלים
60החקלאות   אמצע שנות 
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!הכבאים בחדשות
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Fire Bird סולם -כבאית
א "ת -המיתולוגית ' מ50

1985-1996

השריפה הגדולה במפעל 
1973 -. ב.ב, לויטה

אוטובוס הדמים בכביש החוף 
1978 -א להרצליה "בין ת

הרצליה , אילן-שגרה בתחנת בר
60שנות  -

מפקח כבאות , )גידלביץ(פרידל גידל 
. א והמרכז וקצין מניעת שריפות ארצי"ת

, למד הנדסת כבאות והשתלם באנגליה
, וכן בקרינה רדיואקטיבית בגרמניה

והביא משם מכונית מיוחדת לבטיחות 
60-80שנות  -קרינה רדיואקטיבית 

1972 -ב "תחנת ב

60שנות  -כבאי גבעתיים בפעולה 

כיבוי שריפה בעיתון הארץ 
1976א "ת -בעזרת קצף 

 -הזנקה לאירוע בגבעתיים 
60שנות 

70שנות  -א "מחסן זרנוקים בת

1963 -ג בתחנת הרצל "גדוד ר

ירידה בצינור גלישה . גבעתיים
60שנות 

תרגיל כיבוי שריפה 
וחילוץ מבנין עירית 

1965 -מפקד השירות וכבאי איילון 1967 -א "ת

בניית התחנה בלוד

1966 -צוות תחנת קרית גת 

, תחנות, ציודים
אירועים ואימונים
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Fire Scouts - The fire scouts began 
their activites in Tel Aviv in 1948. Fire 
scouts are youths – boys and girls – who 
volunteer with the fire service as part of 
their high school’s “personal 
commitment” program, from grades 10-
12. The fire scouts undergo training at 
the Fire Training School and operate 
almost as fully-fledged firefighters at 
most emergency situations, albeit with 
certain limitations. The goal of the fire 
scouts is to empower the youths and 
affiliate them with life-saving activities.
Many of the firefighters and officers who 
have served over the years, initially 
began their careers as fire scouts and 
later enlisted in the fire service after 
completng their army service. Some of 
them have even reached advanced 
positions, such as Efraim Maaravi, who 
was the Fire Inspector General.

 1948פעילות צופי האש החלה בשנת  - צופי אש
מאוחר יותר , ביוזמתו של אורי וייסמן, אביב-בתל

 – צופי האש הם בני נוער. מפקד השירות בחולון
המתנדבים למערך כוחות הכיבוי  -בנים ובנות 

בבתי הספר " מחוייבות אישית"במסגרת תוכנית 
צופי . ב"י-התיכוניים בכל רחבי הארץ בכיתות י

ס הארצי לכבאות והצלה "אש עוברים הכשרה בבי
, ופועלים ככבאים לכל דבר ברוב סוגי האירועים

המחוייבות האישית היא . במגבלות מסויימות
אך רבים ממשיכים מרצונם החופשי , לשנה אחת

.ער שרותם הצבאי
מטרת הפעילות היא העצמת בני הנוער ושילובם 

  .במסגרת העוסקת בהצלת חיי אדם
רבים מבין הכבאים והקצינים במערך הכבאות 

, כצופי האש החלו את דרכם, לאורך השנים
. והתגייסו למערך הכבאות אחרי שרותם הצבאי

כולל ראש , חלקם אף היגיעו לתפקידים בכירים
, מערבי" פרוייקה"דוגמת אפרים , הפירמידה

 .שהיה מפקח כבאות ראשי

לפני הקמת , נער מתנדב, אלדד
60שנות  -צופי אש בגבעתיים 

ס"אימון בנושא מנ

אש על ציודם בתרגיל פינוי -צופי
פצוע בסולם פלטפורמה

יוצאים לאירוע אמת, כמו גדולים

  מתנדבים

volunteers

צופי אש בפעילות בתחנה9.2012 -סיום קורס מתנדבים חבל מודיעין 

מתנדבת טריה מחבל מודיעין
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) 4מתוך (קורס כבאים ראשון 
1970 - 16ד "א בב"בשילוב הג

1965קורס כבאים 

1959-ההדרכה אחרי חוק הכבאות
Fire Training after the Fire Services Law-1959  

אימון במשאבת ציגלר

1970קורס כבאים 

1979 -קורס לכבאי חיל האוויר 

, איתן כהן, מפקד הדרכה ראשי
1.1970 -מרצה בפני כבאי יפו 

) תמונות5 (60קורס כבאים אמצע שנות 

1967 -א "קורס סמלים בתחנת ת

1

2

3

4

5

198240, י אריק קרסט"צולם ע
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מנשמת אוויר דחוס
1975

עד הקמת בית הספר  (1979-1960ההדרכה בשנים 
אחרי אישור ותחילת יישום  - )הארצי לכבאות והצלה

ההדרכה התמסדה , 1960חוק הכבאות בשנת 
.ושודרגה

כבאי בסיסי  ששימש כמדריך בקורס, אהרון כספי
וכן בקורס , 1961הראשון במדינת ישראל בשנת 

 16פיקד בהמשך על , 1963הקצינים הראשון בשנת 
, קצינים, מפקדי צוותים, כבאים בסיסי(קורסים שונים 
, )ועוד, הנדסת כבאות, מניעת דליקות, חוקרי דליקות

. בהיותו מפקד תחנת בני ברק

-1968' סגל המדריכים בקורס קצינים מחזור ב
פיקד על ) במרכז(כספי . א, מפקד הקורס. 69

 קורסים עד פתיחת בית הספר לכבאות16

קורס הנדסת בטיחות למפקדי 
1976 -נתניה , חוף הירוק, השירותים

1963 -קורס קצינים ארצי ראשון 

1961 -קורס כבאים בסיסי ארצי ראשון בישראל 

. א" ליסוד גדוד ת50-יום השנה ה
ס לעתיד "מפקד בי, טוב-פסח שם

1975 -'  מ15-קופץ לטרמפולינה מ

Training from 1960-1979 (prior to the 
establishment of the National Fire 
School) After gaining approval and 
implementing the Fire Law of 1960, the 
training became institutionalized and was 
improved.
Aharon Caspi, who served as the instructor 
of the first basic firefighter course in 1961 
and the first officer course in 1963, 
presided over 16 courses (basic, team 
commander, officer, fire investigator, fire 
prevention, fire engineer and more), while 
he was commander of the Bnei Brak 
station.

, מגן מפני חום
מאפשר 

לכבאי לתפקד 
דרך צוהר 

41  מובנה
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1979 -בית הספר הארצי לכבאות והצלה 
The National Fire and Rescue Training School

  תפילת הכבאי
אלוקינו ואלוקי אבותינו' יהי רצון מלפניך ה

מטיבי, שתזכנו ותצליחנו להיות מצילי
.ומושיעי כל עמך בית ישראל

,מלאכת הקודש, שנהיה אמונים במלאכתנו
זהירות וזריזות, במיומנות

.לבל יצאו תקלה ומכשול תחת ידינו
הישועה והרחמים, ותסכך עלינו במידת החסד

,ושנשוב לביתינו בריאים ושלמים
.בכל עת וזמן בשובנו משליחותנו ככבאים נאמנים

אמן ואמן

The Firefighter’s Prayer

May it be Your will, Lord our God and the God of our ancestors
That you merit us to be saviors and rescuers of your people Israel.

May we be proficient at our task – a sacred task,
With skill, care and agility and not err or falter.

Shield us with your kindness, salvation and mercy,
And let us return home, safe and well,

At all times when we return from our duties as dedicated firefighters
.

Amen
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9.2011 -פתיחת קורס כבאים בסיסי 

2010 -קורס כבאי מתקדם 

 – בית הספר הארצי לכבאות והצלה
ס הארצי לכבאות והצלה "בי - 1979

ס "בביה.  בראשון לציון1979הוקם בשנת 
עוברים לוחמי האש הכשרה והסמכה 

בנוסף עוברים . לכלל המקצועות והפיקוד
הכשרה גם נציגים של גורמי חוץ  במקום
, כגון סוהרי שרות בתי הסוהר, נוספים

קריית המחקר , עובדי חברת החשמל
רשות , פיקוד העורף, )ג"קמ(הגרעיני 

, .ל.ק.ק, בתי זיקוק, ג"נתב, הנמלים
תעשיות , מפעלי תעשיה בטחונית

.וגורמים אחרים, אזרחיות
-אד"ס מגוייס "צוות ההדרכה של ביה

מתוך המערך הסדיר של הקצינים " הוק
, ואינו מהווה סגל הדרכה קבוע, והכבאים

אך יש בכוונת הנציבות לעבור לצוות  
.קבוע בעתיד

קיימת תוכנית לשדרג את מערך הדרכה 
ובכלל זה בניית מתקן אימונים , והאימון

  .משוכלל למקצועות הכבאות וההצלה

The National Fire and Rescue 
Training School - The National 
Fire and Rescue Training School 
was established in 1979 in Rishon 
LeTzion. There, firefighters 
undergo training for all types of 
positions and command posts. 
Additionally, the school also trains 
non-firefighting personnel from 
both the security and civil industry.
The staff at the school is selected 
on an ad-hoc basis from among 
the officers in the ranks of the Fire 
and Rescue Service. However, 
plans are in the works for the Fire 
Commission to establish a 
permanent training staff. There is 
also a plan to construct a new and 
advanced training facility.
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1986-87קורס קצינים מחזור 

סיום קורס קציני כיבוי למפקדי 
פסח . תחנות כיבוי בחיל האוויר

, מפקד בית הספר, טוב-שם
1984 -מחלק תעודה 

2002 -מסדר סיום קורס מפקדי צוותים 1998 -קורס מפקדי צוותים 
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!!אהחח
!!כמה שהם יפים

Oh!! 
How handsome!!

45

Id: 13041009201350  |  N
am

e: שמעון  בן עוליאל
  |  B

inding: H
ardcover  |  C

opies: 1  |  P
age: 45 / 72



גבעתיים

פתח תקווה ירושליםג"נתב

כוננים והזנקות, חדרי מבצעים
Operations Rooms, on Duty and Emergencies 

שמש-בית

גן-רמת

50-60שנות  -לוד קרית שמונה

רחובות

טבריה

46יציאה לאירוע
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1990-אירועים ושאר ענייני התחנות מ
Emergencies & Other Station issues from 1990

י "נגרמה ע, שריפה בתחנת דלק
2000 -ח "הנהג מת בבי. משאית

הרצליה, חילוץ מגובה 2002 -שריפה בחיפה כימיקלים 

חילוץ ילד שראשו . גבעתיים
2003 -נתפס בקרוסלה 

מטוס כיבוי מסייע בכיבוי שריפת 
2010 -ירושלים , קוצים

מאה שערים שריפת  -ירושלים 
. ריהוט וסכך סוכות בתוך מקלט

5.2012 - עם סולמות 3חולצו 

1998 -שריפה ביערות הכרמל 

1999 -גבעתיים , חילוץ מתאונה
ללא (בית הדפוס ' שריפה בחנות בגדים רח

2009 -ירושלים , )חלונות ופתחים
 -א "אלנבי ת' שריפת מחסן ברח

2008
פיגוע במדרחוב ירושלים

2000בסביבות שנת 

לוחם אש מול אימתני הלהבות
2011 IKEA
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ניסימוב-אריק אבולוף: צילום
ניסימוב-אריק אבולוף: צילום
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שריפה בבית מרכזים
2003אביב -תל
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1993 -א "ת, מיניסטור-שריפה בלונדון1991 -שריפה בחיפה כימיקלים שחרור פועל שנקבר באדמה -גבעתיים  2004 -פיצוץ חבלני במלון טאבא 

2011 -נתניה , שריפה באיקאה2001 -אסון ורסאי 1993 -ים -ש נוף"פיצוץ בתע

מחבל פוצץ עצמו באוטובוס . ירושלים
2003 - 14קו 

הלוחם...מנוחת  1996 -הרצליה , שריפה בבנין מרכזים
 מחבל 14באוטובוס קו . ירושלים

2003 - הרוגים 17. פוצץ עצמו

להב הרצל אהרון מחלץ ילד משריפה 
, צ"קומתי בראשל-בבנין מגורים רב

 2000 -בליל סיום קורס קצינים 
שריפת . מאה שערים, ירושלים

. ריהוט וסכך סוכות בתוך מקלט
2012 - עם סולמות 3חולצו 

2010 -שריפה במעגן סירות בכינרת 

אוטובוס התהפך בעליה מאיילון 
2000 -להרצליה 
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חניכי קורס קצינים 
נשלחו לעזרה 

בכיבוי שריפת ענק 
2007ביוון 

,כלב נתקע בין סורגי המרפסת
עד לבואם של המחלצים, כולו מדמם

1946-1989 -רגע לפני הריסתה , א"תחנת בזל ת

ילדי בית ספר מבקרים אותנו

ביקור מטה הנציבות 
טפסר -בראשות רב

שלמה כהן בתחנת 
1993 -ברק -בני

קומות לזכר הכבאים -תרגיל רב
האמריקאים שנספו במגדלי 

2002התאומים 

תקווה-תחנת פתח

גן-תחנת רמת

AFT לוחם אש מחזיק
מערכת כיבוי אש בקצף 

בלחץ גבוה

1975א " שנה לגדוד ת70דואר ישראל מציין 
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40שנות , כיבוי פורד ,צ"ראשל   

, מגירוס' מ30סולם 
)1971(חולון 

כבאיות ענתיקות   
antiques 

tracks

, חולון' מ30סולם מגירוס 
)1971(

1935, א"ת, המאירה

40שנות  -רכב כיבוי שברולט 30שנות , א"ת, האינטרנשיונל

1956א "ת   

30שנות , א"ת, האינטרנשיונל

חיפה

הרכב הראשון, גבעתיים

 -רכב פיקוד מוריס אוקספורד 
1959

40שנות , שברולט הרצליה

, רכב כיבוי תעופתי קרוננברג
1970

1968, רכב כיבוי אווירי יונימוג

רכב . גבעתיים
60שנות  -פורד 

40יפ וויליס שנות 'ג

30תחילת שנות  -" מיכאל"ה

1942 -רכב כיבוי פורד 
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כבאיות ענתיקות
antiques 

tracks

ג "הורכבה בר.  היפהפיה4רם 
משרד הרישוי הוריד . 1962-63

אותה מהכביש
, מענה ראשון רחובות' דודג

1967-1980
1960, יפ'כיבוי ג

, סולם הידראולי מגירוס
1966, רחובות

'  מ30סולם מכני הידראולי 1968, מגירוס) 15(סער   
1968, שמש-בית, מגירוס

     מגירוס42אביב 1965'  דודג7חדרה
בשימוש , כיבוי וטיהור מגירוס

חולון ורחובות, רמלה   

ברק - רותם בשרות בני9רם
ג לשימוש "נמכר לר)  17ברק(

בני ברקאימוני המתנדבים GMC

1964-1999,  סער4הרצל
מגירוס

 סולם מגירוס20בירה
1964-2010

1968, )16(סער מגירוס 

-1964סולם מגירוס , 5רחובות
1999

' ל5000מגירוס . אביב-תל
א " המנוף הראשון בת35אביבמגירוס

1966

מגירוס א קבינה כפולה"מגירוס ת מגירוס

1962 מגירוס דויטש 6ברק 

1968רכב כיבוי מגירוס 

Unimog  1970תעופתי
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בית שמשאשדודש"איואשקלוןש"איו

ירושליםאשדודקרית ביאליק

גן-רמת

חולון

טבריה פארק הכרמל

אביב-תל קרית שמונה ים-בת

ברק-בני טירת הכרמל

רמת השרון

שבע-באר

תקווה-המגדל בפתחאביב-תל    

ות
חנ

 ת
על

ד 
עו
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רכב לכיבוי שריפות יער וחורש -" אלון"

הכבאיות היום
Current Tracks

רכב כיבוי תעשייתי -" אשד"

תגובה מהירה, רכב כיבוי קל -" רותם"

רכב חילוץ קל -" אביר" ק"רכב חפ -" קיסר"

מנוף לכיבוי וחילוץ מגובה -" 42נשר "

רכב תגובה ראשונה -" סער"

רכב כיבוי תעופתי -" נשר" E-One 

סולם לכיבוי וחילוץ מגובה -" נץ"

רכב חילוץ -" געש"

רכב קל לטיפול באירועי  -" וולקן"
חומרים מסוכנים

רכב לטיפול באירועי חומרים  -" אלמוג"
מסוכנים

מנוף לכיבוי וחילוץ מגובה -" 44נשר "

טרקטורון לכיבוי שריפות בשטחים 
פתוחים
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2013מפקחים כבאות ראשיים ונציבים כבאות והצלה עד 
fire inspectors generals & commissioners until 2013

 רב טפסר שחר איילון
נציב כבאות והצלה

2011-מ

נציב כבאות  -מר אורי מנוס 
 ונציב 1994-96והצלה 

כבאות והצלה ומפקח כבאות 
1996-98ראשי 
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2010' דצ -אסון הכרמל 
Mt carmel desister 

The Mt. Carmel Fire - The Mt. 
Carmel Fire was a forest fire that took 
place during Hannukah, December 2-
6, 2010. The fire destroyed an 
extensive portion of the Carmel Park 
as well as many homes in the 
surrounding areas.
The fire took the lives of 44 people, 
including three firefighters – one of 
whom was a fire scout -, 17,000 
people were evacuated from their 
homes, and 25 square kilometers of 
land – including millions of trees, 
burned. Already on the fire’s first day 
it had become the most destructive 
fire in the country’s history.

) אסון הכרמלמכונה גם (השריפה בכרמל 
שהתרחשה בחנוכה , היתה שריפת יער

באזור , 2010 בדצמבר 6 עד 2-מ, א"תשע'ה
חורש ובתי , השריפה כילתה יער. הכרמל

 פארק הכרמלמגורים בשטח נרחב מתוך 
שטח המשתרע בין , והיישובים שבסביבתו

, טירת הכרמל, שכונת דניה בחיפה, עוספיא
ניר עציון והכפר , כפר הנוער סיטרין ,מגדים

מתוכם ( בני אדם 44בשריפה נספו . עין הוד
-כ, )אחד מהם צופה אש,  לוחמי אש3

ר " קמ25- איש פונו מבתיהם וקרוב ל17,000
עלו , ובהם כמה מליוני עצים, ) דונם25,000(

כבר ביומה הראשון הפכה השריפה . באש
לאסון השריפה הכבד ביותר מתולדות מדינת 

.ישראל
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בניסיון נואש , בעיצומה של השריפה
ל "מנסה דני חייט ז, שסופו להיכשל

לכבות את האש שאחזה באוטובוס
 צוערי שירות בתי הסוהר והנהג37ובו 

שלהם

In the midst of the fire, Dani Hayat 
makes a desperate attempt (that will 
ultimately fail) to fight the fire that took 
hold of a bus carrying 37 Israel Prison 
Service cadets and their driver

photo: Eli Yablowicאלי יבלוביץ: צילום 61
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גם ענתיקות אלה 
לקחו חלק בפעולות 

...הכיבוי

1985 סער 9עמק
 כבאים אל 3בכבאית הזו נסעו 
מותם

המדינות האלה הושיטו לנו יד חמה
נזכור אותן לטובה

1985 סער מרצדס 3הרצל

לוחמי האש נחים
...

1985 סער מרצדס 27בירה
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: ל"וביניהם לוחמי האש ז
, אורי סמנדייב, דני חייט

)צופה אש(אלעד ריבן      
! הרוגים44

לוחמי אש נושאים 
ומבכים את חברם 

ל"אורי סמנדייב ז

 הנספים44האנדרטה שעל הכרמל לזכר 

!
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הרשות הארצית לכבאות והצלה
החוק להקמת רשות ארצית לכבאות והצלה 

2012יולי , ב" אב התשע
בעקבות אסון הכרמל ודוחות מבקר המדינה : רקע

-הממשלה החליטה ב, שפורסמו בעקבותיו
 להעביר האחריות להפעלת מערך 9.1.2011

הכבאות ממשרד הפנים למשרד לביטחון הפנים 
כ הוחלט לפעול "כ. ולהקים מערך כיבוי אווירי
.להקמת רשות כבאות ארצית

, ב" אב התשע–חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה 
רשות מניח את התשתית להפעלת , 2012יולי 

פורקו רשויות , עם הקמתה. ארצית לכבאות והצלה
, הכבאות במסגרת איגודי ערים ומחלקות עירוניות

ותהיה שליטה ) בדומה למשטרה( מחוזות 7הוקמו 
.מרכזית של הרשות על המערך כולו

:להלן עיקרי יתר השינויים והחידושים בחוק
החוק החדש משנה את מבנה מערך הכבאות ·

למערך , ממערך של שירות מוניציפלי מבוזר
ארצי אחוד

החוק החדש מסדיר את התשתית של סמכויות ·
תפקידיה ואחריותה, הרשות

החוק מרחיב את סמכויות הנציב שיופקד על ·
, מספר תחנות הכיבוי הדרושות, ניהול הרשות

פריסתן וקביעת הרכב צוותי הכיבוי וגודלם
החוק החדש מסדיר את סמכויות הכבאי ומעניק ·

שיניים למפקח בטיחות אש לצורך אכיפת תקנות 
בטיחות האש בבניינים ובשטחי יער וחורש

כל עובדי הנציבות יקבלו מעמד של עובדי מדינה ·
תוך שמירת מעמדם וזכויותיהם  

העברת הטיפול בחומרים מסוכנים מהמשרד ·
להגנת הסביבה לרשות הארצית לכבאות והצלה
     תעריפי האגרות עבור שרותי הרשות עברו שינוי 

בעקבות אסון הכרמל
In the wake of the Mt Carmel tragedy

The Law Establishing a 
National Fire and Rescue 

Authority, July 2012
Background -
After the Mt. Carmel fire and the 
State Comptroller’s report that 
followed, the government 
decided on January 9, 2011, to 
transfer the authority over the 
Fire Services from the Ministry of 
the Interior to the Ministry of 
Public Security, and to establish 
an aerial firefighting unit as well. 
In addition, it was also decided 
to work towards the 
establishment of a National Fire 
Authority. 
The Law Establishing a National 
Fire and Rescue Authority, from 
July 2012 lays the groundwork 
for creating a National Fire and 
Rescue Authority. With its 
establishment, the local fire 
authorities in the framework of 
the municipal forces will be 
dismantled, and seven national 
districts (similar to the Police) will 
be established, with central 
control over the entire authority.

מבנה ארגוני
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Manpower - As of the end of 2012, there are 
2,200 people serving in the Fire and Rescue 
Services. Of these, 1,950 are professional 
personnel, including fire prevention teams.
The predicted growth of the Fire Commission 
in the next five years is 800 people, the vast 
majority of whom will be operational 
personnel.
In addition, as of the end of 2012, there are 
about 860 adult volunteers, 760 of whom 
serve in volunteer units, while 100 volunteers 
on an individual basis. There are an 
additional 800 youths serving as fire scouts. 
There is a challenging program in the works 
to create a volunteer force of 10,000 people.

אופטימיזציה של פריסת תחנות הכיבוי
פריסת ארצית של תחנות הכיבוי : המטרה

בצורה מיטבית שתאפשר מתן תגובה מהירה 
הגעה למקום האירוע תוך : כמקובל בעולם, יותר

כפועל יוצא ממספר .  דקות בשטח אורבני7
הנציבות , 108 שעומד על2012התחנות בסוף 

 השנים 6- תחנות ב60-תפעל לתוספת של כ
ואלו יתנו מענה , ) בשנה 10-כ(הבאות 

. אופטימאלי לכמיליון תושבים נוספים במדינה

Optimizing the Placement of Fire 
Stations
The goal: to place fire stations at the 
best locations in order to provide the 
quickest possible response capabilities 
available today: reaching the scene 
within seven minutes in urban areas. To 
this end, in addition to the 108 fire 
stations that currently exist, the Fire 
Commission will work to add an 
additional 60 stations in the next six 
years, which will provide optimal 
response capabilities to an additional 
one million residents of the country.

 בשירותי כבאות והצלה 2012בסוף  - כח אדם
 כוח 1,950מתוכם ,  איש2,200-כ כ"משרתים סה
תחזית גידול . כולל צוותי מניעת דליקות, אדם מקצועי

 800:  השנים הבאות5-מצבת כוח אדם בנציבות ל
.רובם המכריע מבצעיים, איש

-מתוכם כ,  מתנדבים בוגרים860-כ -כ משרתים "כ
.  מתנדבים בודדים100- ביחידות המתנדבים וכ760

קיימת תוכנית . נערים צופי אש 800-בנוסף להם יש כ
 איש 10.000מאתגרת להקמת מערך מתנדבים של 

 .לקראת העשור הבא

תחנת צומת האלה

תחנת אילת

תחנת יבנה

ציוד אישי חדש
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שרותי כבאות בחירום
" מערך הכיבוי האחוד בעורף "- הכבאות בחירום

מבוססת על שירותי הכבאות וההצלה  -
הממלכתיים על תחנותיהן הפזורות בכל רחבי 

בשליטה , הארץ וגורמי הכיבוי האחרים במדינה
שיסייע בהפעלת המערך , של פיקוד העורף

ויתגבר אותו בכוח אדם מקצועי המבוסס על 
אשר הוכשרו ככבאים בבית  ,חיילי מילואים

.הספר הארצי לכבאות והצלה

Aerial Firefighting - Following the 
government’s January 9, 2011 decision to 
establish an aerial firefighting unit, there 
is currently the "Elad" squadron of eight 
Air Tractor aircrafts at the disposal of the 
fire service, each with a 3,000 liter 
capacity. The aircrafts are operated and 
maintained by the Israeli Air Force. A 
second squadron is set to be established 
by 2017. 

בעקבות החלטת הממשלה  -מערך כיבוי אווירי 
עומד ,  להקים מערך כיבוי אווירי9.1.2011-מ

 8בת " אלעד"היום לרשות מערך הכבאות טייסת 
 בעלי קיבולת של Air Tractorמטוסים מדגם 

י "המטוסים מופעלים ומתוחזקים ע.  ליטר3000
טייסת שניה מתוכננת לקום . ל"חיל האוויר של צה

.2017עד 
, הסכם לשיתוף פעולה נחתם לאחרונה עם ספרד

והסכמים נוספים עם מדינות באגן הים התיכון 
, בולגריה, נמצאים בשלבים שונים של דיון עם יוון

.ועוד, קרואטיה, קפריסין, רומניה

Command and Control Center (C.C.C.) - In May 
2011, a C.C.C. was established at the Fire 
Commission Headquarters in Rishon Letzion. The 
purpose of the Command and Control Center is to 
gather information and coordinate all of the Fire 
Service’s operations on a national level and provide 
the Fire Commissioner with an up-to-date depiction of 
the situation. 
The C.C.C. includes state-of-the-art technological 
systems, including:

· Communication systems which can access all 
fire station communications networks

· A telephone system which operates 
independently of Bezek landlines and can 
operate when other systems collapse

· A recording system which documents all events 
taking place in the Command and Control Center 
at all times

· Protection against nuclear, biological and 
chemical attacks

· In times of emergency the Center gathers and 
keeps track of the operations taking place in all 
districts

· The Matash system which predicts the spread of 
fires in real time

במטה הרשות  , מרכז שליטה ובקרה ט"משל הוקם 2011במאי 
ט לרכז את כלל הפעילות בשירותי "תפקיד המשל. בראשון לציון

.הכיבוי ברמה הארצית ולהציג לנציב תמונת מצב בזמן אמת
:ובהן, ט כולל מערכות טכנולוגיות מהמתקדמות ביותר"המשל

באמצעותן ניתן להאזין לכל , מערכות תקשורת ובקרה·
רשת הקשר של תחנות הכיבוי 

מרכזיית טלפונים הפועלת ללא תלות ברשת הטלפונים ·
של חברת בזק וגם עם קריסת מערכות אחרות

מערכת הקלטת שיחות המאפשרת הקלטה של כל ·
ט בכל עת"המתרחש במשל

כ"והוא ממוגן אב" הבית החכם"ט פועל בשיטת "המשל·
ט זירה מרכזית שתרכז את "בשעת חירום תופעל במשל·

כלל הפעילות בכל מחוז
. לחיזוי שריפות בזמן אמת" ש"מת"מערכת ·

כבאות אווירית

ט"משל
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חוקרי שריפות בפעולה

מערך בטיחות אש ברשות  - מניעת דליקות
 הארצית לכבאות והצלה מהווה נדבך חשוב
. בהגנה מפני אש והצלת חיי אדם ורכוש

מפקחי מניעת דליקות עורכים ביקורות 
ואכיפה במבנים ועסקים משלב הגשת 

. הבניה תכניות
ביצוע ביקורות למניעת דליקות בא לידי 

טכנולוגיות  ביטוי בשילוב מערכות
, מערכות מתיזים, גלאי אש ועשן, מתקדמות

אשר ממזערות , מערכות שחרור עשן ועוד
. באופן משמעותי את הפגיעה בנפש וברכוש

מפקח מניעת דליקות מונע את הדליקה 
!!טרם פריצתה 

The Fire Prevention Department is an 
important element in the protection against fires 
and in the effort to save lives and property. Fire 
Prevention inspectors conduct inspections and 
enforce fire safety regulations in buildings and 
businesses, already at the stage of the 
submission of building plans.
Fire Prevention inspections include advanced 
technologies, fire and smoke detectors, sprinkler 
systems, smoke release systems and more, all 
of which significantly reduce injury to people and 
property. Fire Prevention inspectors prevent fire 
before it breaks out!

מערך חקירת דליקות  - חקירת דליקותחקירת דליקות
מטרתו , ברשות הארצית לכבאות והצלה

החקירה . בחינת נסיבות פרוץ הדליקה
מתבצעת בדרך כלל בתנאים קשים 

במבנה  ולאחר פגיעה פיזית קשה
חוקר הדליקות הוא איש  ,על כן. ובתכולתו

מקצוע ממנו נדרש לשלב ידע בתחומים 
. מגוונים עם נסיון רב

תוצרי החקירה משמשים את מערך 
ישראל בהגשת כתבי  התביעה של מדינת

מערך   ואת, אישום נגד רשלנים ומציתים
בשיפור , מניעת הדליקות של הרשות

לצמצום מספר הדליקות  יכולות ואמצעים
.והנזקים הנגרמים מהן

Fire Investigations - The purpose 
of the Fire Investigations 
department   is to investigate the 
circumstances that led to a fire. The 
investigation is usually conducted 
under difficult conditions and after 
physical damage has been inflicted 
on the building and its contents. 
Therefore, a fire investigator is a 
professional, who must utilize a 
wide variety of knowledge together 
with great experience. 
The findings of the investigation aid 
the State Prosecutor in indicting 
negligent individuals and arsonists. 
In addition, the investigation results 
also help the Fire Prevention 
department improve its tools and 
capabilities for reducing the number 
of fires and damages caused by 
them. 

מניעת דליקות
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חומרים מסוכנים
 חומרים מסוכנים  -ס " חומ

 צוותים לטיפול בחומרים 10קיימים 
 עשר 2012עד סוף ). ס"חומ(מסוכנים 

ס "רשויות כבאות מונו להפעיל יחידות חומ
מרחביות המורכבות מלוחמי אש 

הן מצויידות ברכב ייעודי . שהוכשרו לכך
, ס וטרור בלתי קונבנציונלי"לאירועי חומ

יתר הרשויות מצויידות ברכב ". אלמוג"
ובערכות מצומצמות למתן מענה " וולקן"

לאירועים בהיקף מצומצם או מענה 
.ראשוני  באירועים רחבי היקף

כבאים ירושלמיים אוטמים דליפה 
ממיכלית חומרים מסוכנים

Hazardous Materials
There are 10 teams for 
dealing with hazardous 
materials (hazmat). At the end 
of 2012, 10 fire forces were 
appointed to operate the 
hazmat units, consisting of 
specially-trained firefighters. 
They are equipped with the 
Almog, a special vehicle 
designed to deal with events 
involving hazmat and 
unconventional warfare. The 
other fire forces are equipped 
with the Vulcan vehicle and 
minimal equipment for dealing 
with either minor events, or for 
providing an initial response to 
large-scale events.
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חילוץ מיוחד

יחידות חילוץ  - חילוץ מיוחד
-מיוחד ראשונות הוקמו ב

פעלו  2012עד סוף . 2008
 יחידות לחילוץ מיוחד עם 24

  .יכולות חילוץ ומילוט מגובה
 יש 24- יחידות מתוך ה8-ל

בנוסף גם יכולת לחילוץ ממים 
יחידות החילוץ  .זורמים

פועלות בשיתוף פעולה עם 
פיקוד העורף בנושא חילוץ 

.מהרס

2010ירדן הררי  -חילוץ נער טובע 

חילוץ מטייל מבולען
בחוף ים המלח

12.2004 -חילוץ מפיר    

איתור אקדח בבור
במזרח ירושלים

2

3 שימו לב לצינור . חילוץ פועל סיני בבור באתר בניה1
11.2004 -לנשימה שהוחדר לפיו בעודו קבור 

חילוץ משפחה מרכבה בשיטפון במעבר 
2009 -קרקעי ליד פארק אפק -תת

2009 -תרגיל של יחידת החילוץ טבריה  1

2

Special Rescue - Until the end of 
2012, 24 special rescue units operated, 
with  capabilities for conducting 
rescues at extreme heights. Eight of 
the 24 units are also trained to conduct 
rescues in flowing or rapid water. The 
rescue units operate in collaboration 
with the Home Front Command for 
rescues from structural wreckage.
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"ניצן"מכשיר קשר    

בקרוב לא תכירו אותו... מתחם ראשון לציון

הלהקה

סביון -אונו -כך תראה התחנה בקרית

הסימולטור

!כן
העתיד
כבר
!כאן
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ה" בע

יזכור ללוחמי האש

***

)'קמה ד, תהילים( דור לדור ישבח מעשיך וגבורותיך יגידו

וחברינו  אחינו, אבותינו, אבלים על בנינו, משפחת הכבאים הגדולה, אנו
   שהלכו ואינם

  את בנינו לוחמי האש אשר יצאו להציל נפש ורכוש ולא שבונזכור

 ,את חברינו האמיצים שהיוו בגופם חומת חיץ חיה מול התופת המאיים נזכור
 המתפללים לישועה  לכודים להציל,  ללא מורא

, שותפים לאימונים ,אש-בוגרים וצופי, בשר מבשרנו, את המתנדבים נזכור
ליזע ולדמעות, לגשם ולאש, לאבק ולעשן

והנחילו לנו , מי בעיתו ומי לא בעיתו,  את אחינו שנאספו לעולמםנזכור
במותם את המורשת המפוארת של לוחמי האש

, תעוזת רוחם, מעשיהם, את שמותיהם, צעירים ומבוגרים,  את כולםנזכור
נזכור את הרעות והאחווה, דבקותם במטרה

.אחד אחד,  ולא נשכח אותםנזכור
 

יהא זכרם ברוך
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לובשי , בנציבות ובתחנות, אני רוצה להודות לכל בעלי התפקידים
על שקבלו אותי , וכן מחוץ למערך כיבוי האש, מדים ואזרחים

וגם עזרו ככל , בסבר פנים יפות והקשיבו לשאלותיי בסבלנות רבה
:ביניהם , יכולתם בזמן שכולם היו עסוקים ועמוסים לעייפה

"העיירה בוערת, יהודים הצילו"על ציורו , צייר, יחיאל אופנר
מנהלת ארכיון העיר נתניה, מירה אסף' גב

שירותי כיבוי הרצליה ,מ דודו ארביב/רשף
אביב-מפקד שירותי כבוי תל, אשל" ארול"גמלאי טפסר בכיר אהרון 

שירותי כיבוי חיפה, יוסף-רשף יוסי בן
הרשות הארצית לכבאות והצלה, נר-טפסר בכיר שמעון בן

הרשות הארצית לכבאות והצלה, ד עודד ברוק"עו
ירושלים, האקדמיה ללשון העברית

אדריכל והיסטוריון, ר גיל גורדון"ד
סגן מפקד איגוד גליל מערבי, גמלאי רשף צבי וינטר

בית הספר הארצי לכבאות והצלה, וינר רוזה
אביב-שירותי כיבוי תל, גמלאי רשף אברהם ורד

שירותי כיבוי חיפה, ר שלום טובול"רס
"דני חייט והאוטובוס"על תמונתו , צלם', אלי יבלוביץ

אביב-סגן מפקד שירותי כיבוי תל, גמלאי טפסר איתן כהן
12עמוד , "בנין מכבי האש המתנדבים, א"ת"גלויה , ר דליה לוי אליהו"ד

   שירותי כיבוי נתניה, רשף יקיר מלינקר
א"מדריכה טיולים וחוקרת תולדות ת, הניה מליכסון

הרשות הארצית לכבאות והצלה, מ דורון מני/טפסר
תקווה-שירותי כיבוי פתח, סמל תומר מרחבי

בית הספר הארצי לכבאות והצלה, מ רוני סונינו/רשף
שירותי כיבוי חולון, טפסר אבי פרץ

מתעד ומשמר ציורי קיר, שי פרקש
מוזיאון ארץ ישראל, מירי צדקה

לשכת מפקח כבאות ראשי, גמלאי מר עמרם קליין
"מנוחת הלוחמים"על תמונתה , צלמת, רינה קסטלנובו

מפקח כבאות ראשי ונציב כבאות והצלה, טפסר שמעון רומח-גמלאי רב
שירותי כיבוי גבעתיים, מ בועז רקיע/טפסר

ג"שירותי כיבוי נתב, חיים שחר
תקווה-שירותי כיבוי פתח, מ אורן שישיצקי/להב

הרשות הארצית לכבאות והצלה, אורית תגר
הרשות הארצית לכבאות והצלה, טפסר בכיר חיים תמם

:-תודה מיוחדת מגיעה ל
שירותי כיבוי ירושלים, )ניסימוב(סמל אריק אבולוף 

ארכיון העיר חולון, אלישבע אדלמן
שעמד בפרץ, אברהם בן עוליאל, אחי

א"אחראית חדר עיון בארכיון העיר ת, נלי ורזרבסקי
אביב-שירותי כיבוי תל, רשף ליאור טהרני

צלמת, סוף בן עוליאל-נעמי ים, ביתי
וגם עדי, צ"הארכיון ההיסטורי של העיר ראשל, נילי כהן

ובמיוחד למחלקת הצילומים, לשכת העיתונות הממשלתית
מפקח כבאות ראשי, טפסר אפרים מערבי-גמלאי רב

גן-שירותי כיבוי רמת, גמלאי רשף סעדיה עוזרי
 

לא אוכל לסיים פרק חשוב זה בלי להוסיף כמה מילים על 
, מזמנם, קומץ אנשים טובים שהקדישו לי מעל ומעבר

:מניסיונם ומידיעותיהם
על עצותיה החכמות, חברתי לחיים,  גליה נוסבאום•
, בחור עם לב גדול -שירותי כיבוי הרצליה ,  סמל אסף קטלן•

נעזרתי רבות . אוהב את המקצוע ואוהב את מורשת הכבאות
בעבודתו על הכבאות בהרצליה ומהידע שלו

אין לי מילים לשבח  -המשרד לביטחון הפנים ,  מרק ריבץ•
למוכנות ולסבלנות שלו אין גבול. ולהודות למרק

איש הקשר , הרשות הארצית לכבאות והצלה, דובר,  יורם לוי•
ללא עזרתו הגדולה והנדיבה לא הייתי יכול  –שלי בנציבות 

נקודה. לעמוד במשימה
אני חייב לו תודה  -נציב כבאות והצלה , טפסר שחר איילון- רב•

גדולה על התמיכה בפרויקט ועל שיתוף הפעולה שלו

יבואו כולם על הברכה
שמעון  בן עוליאל                      2013פברואר , ג"אדר תשע                        

תודות צרור

72

Id: 13041009201350  |  N
am

e: שמעון  בן עוליאל
  |  B

inding: H
ardcover  |  C

opies: 1  |  P
age: 72 / 72






	WeTheFireFighters-cover
	WeTheFireFighters-pages

