
 הרשות הארצית לכבאות והצלה



51%, 41269, דליקות  

18%, 14182, חילוץ  

6%, 4958, ס"חומ  

25%, 20224, אחר   





8%, 3242, כלי רכב  

20%, 8152, מבנים  

,  שטחים פתוחים
29875 ,72%  



3%, 248, קומות-בניין רב  

30%, 2424, בניין רגיל  

12%, 942, שריפת בית  

,  2898, שריפה במבנה
36% 

4%, 360, מפעל  

2%, 144, בניין משרדים  

0%, 18, בתי חולים  

1%, 79, בתי מלון  

1%, 121, חניון/מקלט  

6%, 522, מרכז/חנות  

2%, 198, מוסדות חינוך  

0%, 3, בית נתיבות בית  
,  5, עינוג

0% 

בית 
,  אבות

32 ,0%  

1%, 56, בית כנסת  

שריפת  
,  61, סוכה

1% 

, 30, מוסך
0% 

,  מוסדות דת
13 ,0%  



רכב 
, מסחרי/פרטי

2586 ,80%  

,  179, גלגלי-רכב דו
6% 

8%, 259, משאית   

 5%, 168, אוטובוס

1%, 33, ה"כלי צמ  

0%, 8, רכבת , כלי שייט 
14 ,0%  

, כלי טיס
6 ,0% 0%, 9, גז/רכב היברידי   



, שריפת עץ
842 ,3%  

,  שטח פתוח
1503 ,5%  

1%, 368, שריפת שיחים  

3%, 838, שריפת עמודים  

2%, 480, יער/דליקת חורש  

0%, 61, פרדס/דליקה במטע  

48%, 14261, שדה קוצים  

13%, 3876, פסולת/מזבלה  

24%, 7303, מתקן אשפה  

,  פארק/גן ציבורי
130 ,0%  

1%, 134, אחסנה פתוחה  
0%, 62, גן שעשועים  

0%, 5, שטח מרעה  

0%, 12, חווה/גן חיות  







,  חילוץ מכלי תחבורה
2202 ,16% 

65%, 9169, מבנים  

סיוע לגורמי  
9%, 1211, חוץ  

,  שטחים פתוחים
1472 ,10%  



חילוץ מרכב  
,  מסחרי/פרטי

2202 ,91% 

2%, 40, ד מאוטובוס.ת  

,  גלגלי-חילוץ מרכב דו
127 ,5% 

 2%, 43, חילוץ ממשאית

 0%, 8, ה"צמחילוץ מכלי 

0%, 1, כלי טיס 0%, 3, חילוץ מרכבת  



,  פריצה למבנה מגורים
4481 ,49%  

4%, 420, נסיון התאבדות  

40%, 3654, מעלית  

חילוץ 
שטחים  
פתוחים 

,  תינוק
466 ,5%  

1%, 59, שאיבת מים  

,  72, בנין רגיל/בניין מגורים
1% 

,  מבנה/בניין משרדים
17 ,0%  



0%, 7, חילוץ מבאר  
2%, 26, חילוץ מתהום  

4%, 53, חילוץ מבור  

,  בשטחים פתוחים
1386 ,94%  



,  544, א"סיוע למד
45% 

, 667, סיוע למשטרה
55% 





 אירועים 4,958-  ס"חומ
1%, 57, בתעשיה 1%, 33, מתקני תשתית  2%, 116, שינוע   

96%, 4752, במבנה  



 70%, 3301, ריח גז

 25%, 1205, דליפת גז

פיצוץ 
, 20, נפחי

1% 

0%, 7, במשרדים  

0%, 1, בבית  
0%, 4, בבתי מלון  

0%, 3, בחניון  
0%, 3, במחסן  

0%, 4, במוסדות  

1%, 41, מ"דליפת גפ  

0%, 11, דליפת גז מרכב  

0%, 5, שריפת צובר גז  

,  במבנה
137 ,3% 0%, 10, בחנות   



,  עבודות ריתוך
19 ,1%  

,  תאונת דרכים
42 ,2%  

1%, 21, עישון  

2%, 40, כשל חשמלי במזגן  

,  חימום יתר
20 ,1%  

4%, 62, התלקחות חוזרת  
פעילות  

, 3, לאומנית
0% 

3%, 55, כשל חשמלי בארון חשמל  

0%, 6, כשל חשמלי במיבש כביסה  

2%, 31, מתקני הסקה וחימום  

, 32, תקלה טכנית ברכב
2% 

32%, 532, חשד להצתה  

2%, 29, אירוע מלחמתי 0%, 1, כשל חשמלי במדיח כלים   

 20%, 332,  חשמלי במבנהכשל 

7%, 123, שריפה יזומה  

רשלנות  
, 3, מטיילים
0% 

תהליך ייצור  
1%, 18, ועבודה  

1%, 17, נרות  

0%, 2, פעילות צבאית  

7%, 120, רשלנות ילדים  

4%, 72, רשלנות  

0%, 5, תופעת טבע  

5%, 76, תבשיל בסיר 1%, 20, כשל חשמלי במקרר   

אחר/אירועים הוגדרו לא ידוע 6,903  



16%, 219000, כלי רכב  

35%, 484400, מבנים  

,  שטחים פתוחים
686000 ,49%  

,  כלי רכב
3242 ,8%  

,  מבנים
8152 ,20%  

שטחים  
,  פתוחים

29875 ,72%  

 מיליון אירועי דליקה 1.4ארצות הברית 

 אירועי דליקה 41,000, ישראל

יחס דליקות בשטחים פתוחים  , בישראל
 יותר גדול, בהשוואה לארצות הברית



 
  מישראל 34מספר הדליקות בארצות הברית גדול  פי 

 

 
 מישראל 38בארצות הברית גדולה  פי  האוכלוסיה

  



 אוכלוסיה
מספר כבאים  
 כבאי/יחס אזרח כולל מתנדבים

מספר כבאים  
 במשרה מלאה

תושב  יחס 
במשרה לכבאי 
 מלאה

 904 344,050 282 1,100,000 311,000,000 ארצות הברית

 4778 1,670 7,980,000 ישראל

 לוחמי אש לתושב ביחס לישראל חמשבארצות הברית פי 

 .לישראל כולל מתנדביםלוחמי אש לתושב ביחס  17בארצות הברית פי 



 דליקה אירועימספר 
מספר כבאים במשרה  

 כבאי/אירוע דליקהיחס  מלאה

 4 344,050 1,389,000 ארצות הברית

 24 1,670 41,269 ישראל

 מלוחם אש אמריקאי 6לוחם אש בישראל פועל באירועי דליקה פי 



  מספר הרוגים בשנה למיליון אוכלוסיה הרוגים בדליקות
 תושבים

 הרוגים   9.8 מיליון 311 3050 הברית ארצות

 הרוגים 2.875 מיליון 8 23 ישראל

 לאוכלוסיהביחס לישראל ביחס  3.4בארצות הברית מספר הרוגים גדול פי 



 מספר תושבים לדליקה אוכלוסיה מספר דליקות

 תושבים לדליקה אחת 222 מיליון 311 מיליון 1.4 הברית ארצות

 תושבים לדליקה אחת 195 מיליון 8 41,000 ישראל

 בארצות הבריתיותר דליקות לתושב לעומת  16%בישראל  


