


 

 מבוא

 
חקירת דליקות הינה פעולה שתפקידה לשחזר 

ועד  את מהלך הארועים מלפני פרוץ הדליקה

 .לסיומה



 :תיאור שלבי ההתרחשויות נעשה למרות

 
 .שאין עדים שנכחו בשעת המעשה.   א

 .שהאש מכלה משמידה את רוב העדויות.   ב

 

 הפעולה מתבצעת על סמך פירוש כל הסימנים שנמצאים במקום 

 :ומחייבת

 

 .ידיעת הפיזיקה והכימיה של הבעירה.   א

 .'כימיה וכו, חשמל, ידע עיוני רב בתורת חומרים.   ב

 .נסיון בכיבוי אש.   ג

 .נסיון בחקירות. ד
 

 



  בשביל מה יש ביטוח? 
 

 .בית שרוף   
 

 . לאבדות בנפש אין תחליף כספי. וידאו אפשר לקנות חדש, טלויזיה

 : בבית אוגרים את כל הדברים היקרים בחיים 

 .’תמונות וכ, תעודות, ירושות, זקנים, ילדים

 

 .לכל אלה אין תחליף בכסף                                 

  נקרא להם ?  בשביל מה יש מכבי אש…. 
 

 מכבי אש וגורמי הצלה , מכבי אש לא מכבים דליקות

 .האירוע כבר קרה והנזקים נעשו -מגיעים מאוחר 







 :חקירת דליקות צריכה לתת מענה בשלושה מישורים

 

 :שרותי כבאות -במישור הלקחים     .א

 הבנת הנסיבות לדליקה על מנת לתת מענה טוב יותר       

 .בנושא מניעת דליקות       

 הפחתת סיכוני האש וביצוע טוב יותר של פעולות       

 .הכיבוי       
 



 :משטרה -במישור הפלילי .   ב

במידה ולשירותי כבאות יש חשד        

שמדובר בהצתה אזי המשטרה  

 :מ לברר"נכנסת לתמונה ע

 .מה היה המעשה1.

 ?מי היה המבצע2.

 



 חוקר פרטי –במישור האחריות .    ג

 

 תפקידו לגלות את מקור האש וזאת      

 . .....על מנת להטיל את האחריות על      

 



 חקירת דליקות

   אינה מדע מדוייק

 .מסתמכת על תופעות מדעיות

 .מצריכה ידע רב וניסיון בהכרת האש והתפתחותה

 .החוקר חייב להבין היטב איך דליקה בוערת

לא כל הדליקות בוערות באותה דרך קיימים משתנים רבים 

 :המשפיעים על אופן בעירת הדליקה

 חומרי הבעירה                  

 סביבת הדליקה                           

 הנסיבות הפיסיות ועוד                                 
 



 מוקד האש

  אחת הפעילויות
הראשוניות של החוקר  

  הינה למצוא את מוקד
 .האש



 אחת הבעיות הקשות בחקירת דליקות הינה הצורך , אכן

 הבעיה הופכת להיות קשה. אש הראשילהצביע על מוקד ה

 , בכל החלל שנשרף"  הצפת אש"יותר כאשר יש התפשטות ו

 כל מה שנמצא במקום מוצת ויש בעיה קשה בזיהוי השרידים 

 .או מוצרים ומוצגים נשרפו לחלוטין/ו

 

 עלינו להסביר קודם לכן, בבואנו לקבוע את המוקד, לכן

 :את המונח בו מדובר



 התפתחות האש

 

 

 



 בה פגע הניצוץ , מוגדר כמקום בו החלה הדליקה: מקור האש

 .'או ששם הייתה הריאקציה הכימית וכו/הראשוני  ו

 

 הוא יכול להיות , מקור האש אינו בהכרח מוקד האש     

 נקודה סתמית בחלל שנשרף וממנו האש הגיעה      

 .למוקד העיקרי     

 

 קצה : מקור האש יכול להיות במקרה של הצתה     

 או , הפתיל שהוביל את הניצוץ למוקד העיקרי     

 במקרה של שפיכת דלק הנקודה בה הוצת הדלק      

 .שהוביל למוקד או מקום שממנו עפו ניצוצות     

                   



 

 , במקרה של דליקה עקב כשל חשמלי

 : מקור האש הוא המקום בו נוצר ניצוץ

 .שקע או כבל חשמל שכשל, מכונה

 

 .המקום בו נוצרו הגיצים, במקרה של גיצים

                   



 

 ,המקום בו בוערת הדליקה לאורך זמן :מוקד ראשי

 בו קיים מטען אש גדול של חומר דליק ובו

 מתפתחת הדליקה ובוערת בצורה אינטנסיבית

 :המוקד מתאפיין ב. ובמהירות

 

 ,נוצר בו חום רב שמתפשט בכל החלל שנשרף1.

 .זאת בכפוף למיקום הדליקה     

 מוקד האש הראשי נמצא בדרך כלל בנקודה2.

 זאת בכפוף , הנמוכה ביותר בחלל שנשרף    

 למיקום הדליקה    

                   



 

  הוא המקום בו מתקיימת מוקד האש 3.

 הבעירה זמן רב יותר מכל המקומות האחרים      

 .ולכן נזקי החום שמסביבו הם הגדולים ביותר     

 מוקד האש הראשי יכול לשמש כמקום אש 4.

 .     לעצמו ולמוקדים אחרים     

 מוקד האש הראשי יכול להיות לפעמים5.

 בנקודה עליונה של האזור שנדלק בעיקר    

 שמדובר בדליקה של חומרים פלסטיים שניתכים    

 או שישנם חומרי דלק /ונוזלים כלפי מטה ו   

 .שנוזלים כלפי מטה  

 

                   



 

 מקום שיש בו מטען אש גדול :מוקד משני.   ג

 שניצת עקב התפשטות החום שנוצר במוקד      

 החום עובר באחת משלושת צורות. הראשי      

 המאפיין  קרינה, הסעה, הולכה: העברת החום      

  :מוקד משני הוא      

 המוקד נוצר פרק זמן מסוים לאחר שנוצר .  1      

 .הראשי          

 אורך זמן הבעירה קטן יותר מאשר במוקד הראשי אך. 2      

 בדרך כלל הם קטנים יותר, לא בהכרח נזקי החום שסביבו         

 אבל במקרים בהם במוקד משני. מאשר סביב המוקד הראשי         

 ישנם חומרי בעירה רבים אזי יכול להיווצר מצב שבו במוקד         

 .המשני נזקי החום כבדים יותר       

                   



 

 .נוצר בו חום רב בגלל מטען האש הרב שבו3.

      

 .   יכול לשמש כמקור אש למוקדים נוספים4.

 

 במקרים רבים בהם מתפתחת דליקה גדול נוצר 5.

 מצב שהמוקד הראשי והמוקדים המשניים      

 או להפריד /מתלכדים יחדיו ולא ניתן להבדיל ו     

 הכל הופך למוקד אחד גדול, ולהבחין ביניהם    

 

                   



 

 במקרים בהם המוקד הראשי נמצא בנקודה עליונה6.

 של אזור שנדלק ובמוקד הראשי ישנם חומרים     

 נוזלים כלפי , החומרים שניתכים, או דלק/פלסטיים  ו   

 מטה ויוצרים מוקד משני שלפעמים נראה גדול יותר   

      .מהמוקד הראשי   

 

 

                   

 



 תיאור גרפי של התפתחות האש



  על פי מחקרים שנעשו בעולם נמצא שרוב

 הדליקות מתפתחות בקצב זמן וטמפרטורה

 זה  מלמד שדליקה  , בהתאם לגרף המצויר

יכולה להגיע  בפחות משעה מאז שהוצתה  

 .מעלות צלזיוס 1000לטמפרטורה מעל 



 :התפשטות האש

מוקדי אש מתפשטים בצורות שונות ולהלן הסבר על דרכי  

 .התפשטות האש

 

 :החום שנוצר במוקד מתפשט בשלוש צורות

 

 העברת החום דרך מוצקים כגון מוטות ברזל  -הולכה .   א

 .'צינורות וכו, פלדה, משטחי ברזל, חוטי חשמל                  



 תהליך ההולכה



 העברת החום על ידי גלי אינפר אדומים –קרינה .   ב
 המתפשטים לכל הכיוונים בצורה שווה ועוברים      
 חללים שונים ולכן עלולים הם להצית מוקדי אש      
 משניים בלתי תלויים ובלתי רציפים היוצרים      
 אשליה של מוקדי אש שונים      



 תהליך הקרינה



   העברת חום על ידי תנועת האוויר       -הסעה . ג

המתפשטים  , והגזים הנוצרים במוקד האש   
כלל בצורה מהירה מאוד ועלולים להצית     בדרך 

 .משניים נוספים    מוקדים 



 תהליך ההסעה

 

 



 תהליך ההסעה

 

 







 :נקודות שצריך לשים לב אליהם בדליקות
 

כ מעל המוקד  "בד. עשן וחום עולים כלפי מעלה

 .מעלות צלזיוס 650ובצדדים יתפרק טיח ב 

 .מתכות מעל המוקד יקבלו עיוות

 .אלומניום נמס וגם כל סוגי המתכות

או כאשר יש /מעלות צלזיוס ו 650 -זכוכית תתנפץ ב

 .מעלות בין הצד החם לצד הקר 70הבדלים של 

בזכוכית ניתן להבחין אם היתה פריצה לפני הדליקה  

אם יש פיח אזי . או אחריה על פי הפיח בצד הזכוכית

אם אין פיח סימן . הזכוכית התנפצה אחרי הדליקה

 .שנופצה לפני הדליקה



זכוכית הנשברת לפני הדליקה השרידים בתוך 

 .המבנה

 .זכוכית הנשברת במהלך הדליקה השרידים בחוץ

לפעמים יש גם מכשיר שבעזרתו ניפצו את הזכוכית  

 .'פטיש וכו, אבן: כמו

 .המים בעת הכיבוי עלולים לשבור זכוכית

כ במצב של נסיון בריחה מחום  "גופות יימצאו בד

 .ועשן

 



 הצתת אש
 
 

 .מציאת מספר מוקדים

 מציאת חומרי דלק

 התפשטות לא טיבעית

 .מציאת דברים לא טבעיים

חומרי דלק לא נשרפים לגמרי הם 

ניתן להריח . נספגים במקום בו נשפכו 

 .או לגלות אותם מתחת לרצפות/אותם ו

 .צריך לחפור באזור המשוער של המוקד



 חשמל
 
 

ניתן להבחין בדליקות חשמל בכמה  

 :צורות

 יוצר קצר -מגע רופף יוצר התחממות  

 

התחממות עקב עומס יתר יוצר פריכות  

 .רבה בכבל חשמל

התחממות יוצרת שריפת בידוד הכבלים 

 .ונזילתו



אחרי  , לפני –מפסק קופץ 
 .הדליקה

 

 .פיח במפסק

 

 .פיצוצים מקשים על חקירה



 דליקות רכב
 
 

 דליקות של אש איטית

 

 .דליקות שדה






