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תקציר

• תדירות השרפות בישראל נמצאת במגמת עלייה.

• שרפות חוזרות בתדירות גבוהה פוגעות באופן משמעותי 

במערכות אקולוגיות ומקשות על השתקמותן.

• רוב השטחים שתדירות השרפות בהם גבוהה נמצאים בתחום 

שטחי אימונים של צה"ל וסמוך להם.

• כ-500 קמ"ר )כ-15%( מהשטחים הטבעיים והמיוערים בחבל הים 

תיכוני בישראל נשרפו לפחות פעם אחת בין השנים 2021-2015.

• שטחי החורש הים תיכוני נשרפו פחות מתצורות הצומח 

האחרות - ביחס לשטח היחסי שנשרף בכל אחת מהן, וגם 

ביחס לשטח של כל אחת מהן בתחום שטחי אש.

• כרבע משטחי הבתות העשבוניות בישראל נשרפו בשבע 

השנים האחרונות.

רקע

שרפה היא אירוע קיצון, הפוגע ברוב מרכיבי המערכת 

האקולוגית- קרקע, פטריות, צמחים ובעלי חיים. מאפייני שטח 

טבעי שנשרף עשויים להשתנות למשך שנים רבות, ולעיתים 

אף באופן בלתי הפיך4,3,2,1.

בעולם ישנה מגמת עלייה בתדירות, בשטח ובעוצמה של שרפות 

יער ושטחים פתוחים5, ומגמה זו חריפה במיוחד באזורים של 

אקלים ים תיכוני. בישראל פורצות מדי שנה אלפי שרפות 

בשטחים פתוחים, מתוכן כאלף שרפות ביערות ובחורשים6, 

ומספר גבוה אף יותר בשטחי בתה ושיחייה )גריגה(. רובן 

פוגעות בשטח מצומצם ולמשך זמן קצר, אך אחת למספר 

שנים פורצות שרפות המכלות שטח גדול במשך מספר ימים. 

השרפות בישראל הן באופן גורף מעשה ידי אדם, והן פורצות 

לרוב עקב רשלנות או בזדון5. בישראל אין שרפות טבעיות, 

שכן אין כמעט סופות ברקים בקיץ, כאשר הצמחייה יבשה, ורק 

מקרים בודדים כאלה תועדו7. מגמת העלייה בתדירות השרפות 

ובעוצמתן צפויה להחריף בישראל בשל שלוש סיבות מרכזיות:

1. עלייה בחומר הבערה בשטחים הפתוחים: 

כיסוי הצומח המעוצה נמצא במגמת עלייה באזור הים תיכוני 

ובאזור הצחיח למחצה )ראו פרק "כיסוי הצומח ותצורות הצומח 

בישראל"(. כמו כן, ישנה התבגרות של היערות הנטועים ועלייה 

בצימוח המשני ביערות אלה1. 

2. עלייה בפעילות אנושית בשטחים הפתוחים: 

הגורמים האנושיים לשרפות בישראל רבים: אימונים באש חיה 

בשטחי אימונים צבאיים, רשלנות )למשל זליגת אש משרפה של 

חומרי גזם חקלאי, ממזבלות לא חוקיות, או בעקבות פעילות 

מטיילים( ושרפות בזדון )הצתות(. צפיפות האוכלוסין הגבוהה 

והגֵדלה בישראל מעלה את האינטראקציות של האדם עם 

השטחים הפתוחים, ובעקבותיהן עולה גם תדירות השרפות. 

3. שינוי האקלים:

האקלים הים תיכוני מאופיין בקיצים ארוכים ללא גשמים, 

שבסופם הצמחייה והקרקע נמצאים במצב יבש המאפשר 

התלקחות מהירה. מאז שנות ה-80 ניכרת מגמה באזור הים 

תיכוני בישראל שבה הגשמים הראשונים מגיעים מאוחר יותר 

מבעבר, תקופות היובש מתארכות, ומספר ימי השרב המלווים 

ברוחות מזרחיות חזקות עולה9,8. תנאים אלה מעודדים התלקחות 

של שרפות עזות, וכמה מהשרפות הגדולות ביותר שהתרחשו 

בישראל נגרמו כששררו תנאים כאלה )למשל השרפה הגדולה 

בכרמל בחודש דצמבר בשנת 2010(. מגמות שינוי האקלים 

החזויות צפויות להגדיל עוד יותר את תדירות השרפות ואת 

עוצמתן9.

עם זאת, הנחה מקובלת היא שלשרפות יש חלק אינטגרלי 

בתפקוד מערכות הצומח הטבעיות בארץ, שבמשך אלפי 

שנים היו חשופות לשרפות חוזרות ונשנות בשל פעילות האדם. 

השרפות מעודדות נביטה והתחדשות של צומח באזורים שנשלטו 

על ידי עצים ושיחים דומיננטיים בשטח הנשרף, הן פותחות 

שטחי סבך, ובטווח הארוך אף יכולות להגדיל את המגוון הנופי 

והביולוגי13,12,11,10. יכולת ההשתקמות של המערכות האקולוגיות 

מאירוע שרפה תלויה במידה רבה בתדירות ובעוצמה של 

השרפות: ככל שהתדירות והעוצמה של השרפות עולה, יכולת 

ההשתקמות של המערכות האקולוגיות נמוכה יותר16,15,14. 

תדירות השרפות, עוצמתן והשפעתן על המערכות האקולוגיות 

משתנות בהתאם לתצורות הצומח השונות. שטחי בתה עשבוניים, 

למשל, נשרפים ביתר קלות, שכן צמחייה עשבונית יבשה פועלת 

כדלק לשרפה מהירה. השרפות בשטחים האלה מהירות, 

ולרוב הן בעוצמה נמוכה שאינה גורמות לפגיעה משמעותית 

בזרעים ובחלקים התת-קרקעיים של הצמחים שנמצאים 

בעומק הקרקע ויכולים לשוב ולצמוח17. לעומת שרפות בשטחי 

בתה, לשרפות ביערות אורנים ובחורשים ישנה השפעה ארוכת 

טווח על כלל המערכת האקולוגית שביער, וחלון ההתאוששות 

הנחוץ להשתקמות המערכת האקולוגית ארוך ומורכב הרבה 

יותר18,15. עם זאת, מחקרים מראים שעלייה בתדירות השרפות 

פוגעת ביכולת ההשתקמות של כל המערכות האקולוגיות הים 

תיכוניות, כולל בתות19,18. לתדירות השרפות במרחב נתון יש 

השפעה מכרעת על הדינמיקה ארוכת הטווח של חברות הצומח 

באזור. כאשר שרפות מתרחשות בחורש הים התיכוני, ובפרט 

ביערות האורנים, בפערי זמן הקטנים מ-15 שנים, מבנה מערכת 

הצומח עשוי להשתנות בצורה משמעותית. כאשר מרווחי 

הזמן בין שרפות מצומצמים, עצים שנבטו או צמחו מחדש 

לאחר אירוע שרפה קודם, עשויים שלא להגיע לבגרות מינית 

ולחדש את בנק הזרעים. אי לכך, שרפות נשנות מכלות את 

פוטנציאל הרבייה של העצים. במקרים כאלה חברת הצומח 

עשויה להשתנות מאזורי חורש לאזורים שהצמחייה השלטת 

בהם היא של שיחים ועשבוניים14.

השפעות השרפה על בעלי החיים יכולות להיות ישירות - פגיעה 

ישירה מהשרפה עצמה, או עקיפות - פגיעה בבית הגידול. 

השתקמות עולם החי משרפות מושפעת ממידת רציפות השטח 

עם שטחים שלא נשרפו ושיכולים לספק מקלט לבעלי החיים 

שנמלטים מהשרפה, ומקור לפרטים שיאכלסו את השטחים 
עלייה בתדירות השרפות, כפי שחזוי בישראל, צפויה לפגוע ביכולת ההשתקמות של חורשים ויערות שנשרפים. התחדשות הצומח מספר חודשים לאחר השרפה 
 ,)Arbutus andrachne( צילום: עמיר בלבן; משמאל - קטלב מצוי ,)Colchicum stevenii( הגדולה ביער הקדושים באוגוסט 2021: מימין - סתוונית היורה

צילום: אנה טרכטנברוט 

שנשרפו לאחר שישתקמו20. לכן, אוכלוסיות החיות בשטחים 

מקוטעים רגישות יותר לשרפות מאשר אלה החיות בשטחי טבע 

רצופים. נוסף על כך, השתקמות עולם החי בשטחים שנשרפו 

היא תהליך הדורש זמן, ועלייה בתדירות השרפות לאורך זמן 

פוגעת בהשתקמות חברות בעלי החיים באזורים שנשרפו12.

חלק זה בדו"ח מציג את תמונת המצב של השרפות בשטחים 

הטבעיים והמיוערים בישראל במהלך השנים 2021-2015 מבחינת 

התפרוסת המרחבית והיקף השרפות, את תדירותן וכן את 

תצורות הצומח והשטחים המוגנים כשמורות טבע, גנים לאומיים 

ויערות בניהול הקרן הקימת לישראל )קק"ל(.
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שרפה בשטחי בתה באזור לכיש. בין השנים 2021-2015 נשרפו כרבע משטחי הבתה בישראל לפחות פעם אחת. צילום: יוסי הראל

שיטות ותהליך ניתוח הנתונים

מיפוי השרפות מבוסס על ניתוח שרפות ארצי שביצעה רשות 

הטבע והגנים )רט"ג(, ומבוסס על נתוני לוויין ברזולוציה של 

30-10 מטר בין השנים 2021-2015. תהליך המיפוי כלל הפעלת 

מדד לזיהוי שרפות )NBR( על נתוני הלוויין אחת לשבועיים או 

יותר, בהתאם למידע שהגיע מפקחי השטח של רט"ג. השימוש 

במדד ִאפשר לזהות אזורים החשודים כשרופים. השטח החשוד 

כשרוף נבחן באמצעות שילוב ערוצים ספקטריים שמדגיש 

באופן חזותי את הניגודיות בין אזורים שמכוסים בצמחייה חיה 

לאזורים שרופים. לאחר מכן, גבולות האזורים שזוהו כשרופים 

סומנו באופן ידני כדי ליצור שכבת מידע גיאוגרפי. מיפוי השרפות 

אומת אל מול הפקחים. 

לצורך הדו"ח הוצלבו נתוני מיפוי שטחי השרפות עם מפת 

תצורות הצומח של המארג )ראו מפה 2 בפרק ב - כיסוי הצומח 

ותצורות הצומח בישראל(.

תמונת מצב מרחבית

בין השנים 2015-2020 נשרפו, לפחות פעם אחת, כ-500 קמ"ר 

של שטחים טבעיים או מיוערים בישראל )מפה 1(.

השטחים שתדירות השרפות בהם גבוהה הם ברובם שטחים 

בניהול צה"ל, המשמשים שטחי אימונים )"שטחי אש"(. מדובר 

בעיקר ברמת הגולן, בגלבוע, בשיפולי השומרון )"ציר הגבעות"( 

ובמרחב לכיש שבשפלת יהודה. נתון זה הופיע גם בדו"חות 

מצב הטבע הקודמים )2015, 2016 ו-2018(, והמגמה לא השתנתה. 

צה"ל נוקט בשנים האחרונות מספר פעולות לצמצום השרפות 

בשטחי האש. במרחב לכיש נעשות פעולות כאלה החל משנת 

2016, והן כוללות שימוש בשרפות יזומות בשטחים מועדים 

לשרפה )בעיקר סביב מטווחים( כדי למנוע התלקחות שרפות 

והתפשטותן לשטחים נרחבים. משנת 2018 ניכרת מגמה של 

צמצום מספר השרפות והיקפן במרחב, ככל הנראה בעקבות 

פעולות אלה )מפה 2(. 

תדירות השרפות גבוהה גם סמוך לגבולות ירדן וסוריה )מפה 3 

א ו-ב(. באזורים אלה, הנמצאים לעיתים מעבר לגדר המערכת, 

מפה 1 

שטחים טבעיים ושטחי יער שנשרפו במהלך השנים 2021-2015 ותדירות השרפות בהם. מפות מפורטות לאזורים המוקפים מופיעות בהמשך.

מתרחשות מדי שנה שרפות בקנה מידה נרחב, ובהיותן ב"שטחי 

הפקר" הן אינן זוכות למענה מהיר. לשרפות האלה גורמים שונים: 

חישופי סבך לצרכים ביטחוניים, פעילות חקלאית הכוללת שרפת 

גזם, ושרפות שמקורן מעבר לגבול ומתפשטות לשטח ישראל. 

ברמת הגולן, למשל, חלק גדול מהשרפות מקורן בשרפות יזומות 

של רועי צאן בסוריה, שמטרתן לעודד צימוח מהיר של עשב 

חדש למרעה )מידע בע"פ - גיא סלעי, החברה להגנת הטבע(. 

אזור נוסף שתדירות השרפות עלתה בו באופן משמעותי בשנים 

האחרונות, הוא מרחב "עוטף עזה" )מפה 4(. האזור מאופיין 

בכתמים פזורים של יערות ושמורות טבע, וכל אחד מהם בעל 

מאפיינים ייחודיים הנובעים ממגוון הקרקעות הנרחב באזור - 

לס, כורכר וחולות, ומהימצאן באזור מעבר בין המדבר לחבל 

הים תיכוני ולמישור החוף. החל משנת 2018 הופרחו בלוני 

תבערה מכיוון רצועת עזה אל שטח ישראל וגרמו לשרפת 

עשרות קמ"ר של שמורות טבע ויערות בשטח העוטף. במחקר 

שערכה קק"ל נמצא שבין החודשים אפריל-דצמבר 2020 בלבד 

נשרפו כ-14% משטחי היערות בניהול קק"ל בטווח של עד 15 

ק"מ מגבול הרצועה21. במספר יערות בוצעו דילולים וכריתות 

בעקבות השרפות )נוסף לעצים שהאש עצמה דיללה(, ובמקום 

נוצרו כתמים פתוחים. בסקר של מכון דש"א שבוצע באביב 

2021, נמצא שבכתמים החלו להתבסס מיני צומח מקומיים22. 

במחקר שערכה רט"ג בשטחי שמורות הטבע באזור עוטף עזה, 

 Heterotheca( נמצא שמינים פולשים, כדוגמת טיונית החולות

subaxillaris( וקייצת קנדית )Erigeron canadensis(, התפשטו 
במהירות באזורים השרופים ובקצב גבוה יותר מאשר באזורים 

שלא נשרפו. נוסף על כך, בשטחים שנשרפו יותר מפעם אחת 

במהלך השנים, מגוון המינים, השפע, והעושר שלהם היה נמוך 

באופן מובהק בהשוואה לשטחים שלא נשרפו או שנשרפו פעם 

אחת. החוקרים העריכו שבשל אופי הקרקעות המחלחלות 

וכמות המשקעים הנמוכה שיקום השמורות שנשרפו יהיה 

ארוך יותר מזה של שמורות באזורים צפוניים יותר בישראל. 

השימוש בשרפות של שטחים טבעיים ויערות כאמצעי טרור 

נמצא במגמת עלייה בעשור האחרון, בישראל וגם מחוצה לה23.

מספר השרפות
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מפה 2

תדירות שרפות בשטחי אש במרחב 
לכיש: בשנים 2017-2015 )ימין( ובשנים 

2021-2018 )שמאל(.

מפה 3 

ומיוערים  טבעיים  בשטחים  שרפות 
באזורים סמוכי גבול בשנים 2021-2015: 

)א( גבול סוריה; )ב( ירדן.

2017-20152021-2018

1 20
ק״מ

מפה 4 

תדירות שרפות בשטחים הטבעיים והמיוערים במרחב עוטף עזה בין השנים 2021-2018.

מספר השרפות

ב א
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מה נשרף? 

כמחצית מהשטחים שנשרפו לפחות פעם אחת בין השנים 

2021-2015 היו בתות עשבוניות )איור 1(. כ-37% היו שטחי שיחיות/

בתות בני-שיח, כ-8% היו יערות נטע-אדם, וכ-4% היו חורשים. 

בהשוואה בין תצורות הצומח לפי השטח היחסי שנשרף מכל 

אחת מהן, עולה שהבתות העשבוניות נשרפות יותר מאשר שאר 

תצורות הצומח - כרבע משטחי הבתה נשרפו לפחות פעם אחת 

במהלך שבע השנים האחרונות, ולעומתם נשרפו במהלך שנים 

אלה 3% בלבד משטחי החורש הים תיכוני )איור 2(.

איור 1

חלוקת השטחים שנשרפו במהלך השנים 2021-2015 לפי תצורות הצומח 
כפי שמופו בפרק שימושי קרקע בישראל )תכסית( בדו"ח זה. המספרים 
מציינים את השטח שנשרף בקמ"ר. אחוזים מציינים את סך שטח התצורה 

שנשרף מכלל השטח השרוף.

איור 2

שטח תצורות הצומח בקמ"ר וסך השטח שנשרף לפחות פעם אחת בין השנים 2021-2015, וחפיפה עם שטחי אש.

בשקלול כלל השטחים שנשרפים מדי שנה, חלקן היחסי 

של תצורות הצומח בשטחים אלה )מפה 2 בפרק שימושי 

קרקע בישראל ]תכסית[( וחלקן היחסי הנשרף בשטחי אש 

)איור 2 וטבלה 1(, עולה שהחורש הים תיכוני נשרף פחות 

טבלה 2

פרופורציית השטח שנשרף מכל תצורת צומח בכל שנה יחסית לחורש הים תיכוני.

טבלה 1

שטחי תצורות הצומח שנשרפו בשטחי אש במהלך השנים 2021-2015

משאר תצורות הצומח ביחס לשטחו הכולל )טבלה 2(. הבתות 

העשבוניות הן הדליקות ביותר, ונשרפות )יחסית לשטחן( בממוצע 

 פי 22.7 יותר מהחורש, לאחר מכן שטחי השיחיות ובתות

בני-השיח )פי 11.5(, ואילו היער המחטני נשרף פי 2.7 יותר מהחורש.

סטיית תקן ממוצע 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 תצורת צומח

0 1 1 חורש ים תיכוני

1.2 2.7 3.6 2.7 4.8 1.8 1.9 2.7 1.5 יער מחטני נטוע

4.7 11.5 6.1 7.6 12.7 8.6 15.8 10.7 19 שיחיות/בתות בני-שיח

12.7 22.7 9 17.8 45.2 16.1 25.3 12.8 32.6 בתות עשבוניות

שנה

שטח התצורה שנשרף בשטחי אש 

)% מכלל שטח התצורה בשטחי אש(

שטח תצורת הצומח בתחום שטחי אש 

)% מכלל שטח התצורה בישראל(

3.1 קמ"ר )10%( 30 קמ"ר )6%( יער מחטני נטוע

3.8 קמ"ר )3%( 112 קמ"ר )17%( חורש ים תיכוני

71.9 קמ"ר )25%( 284 קמ"ר )22%( שיחיות/בתות בני-שיח

114.4 קמ"ר )33%( 340 קמ"ר )33%( בתות עשבוניות

41 קמ"ר
 20

קמ"ר

252 קמ"ר187 קמ"ר

בתות עשבוניות 

50.4%

שיחיות/בתות בני-שיח

37.3%

חורש ים תיכוני

4.1%

יער מחטני נטוע

8.2%
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נשרף, בשטח אש
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