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  כללי בטיחות באש-ג בעומר "לקראת ל   

  

אבקש להפנות את תשומת  27-28/5/13ג בעומר החל השנה בין התאריכים "לקראת ל

פגיעות מהדלקה לא נכונה ,למניעת סכנת שרפות לב העובדים  להנחיות בטיחות האש 

  .לשמירה על כללי הזהירות והבטיחותשל מדורות החג ו

  

  "שרותי כיבוי והצלה" : מפרסמים הגופיםהמלצות בטיחות באש שלהלן 

  .ג בעומר הקרב ובא"לקראת חג ל "וארגון בטרם" 

  

  עשה

. במרחק בטחון סביר ממבנים וממתקנים, מיקום המדורה יקבע בשטח נקי מקוצים ומעשבים. 1  

. יש לגדר באבנים מסביב למדורה כדי למנוע מילדים להתקרב אל האש. 2  

דלק  ק וחומר בעיר מהמדורה ואסור בתכלית האיסור להחזיק בקרבת מכלי יש להרחיק כל נוזל דלי. 3  

.או גז       

ללבוש מכנסיים ארוכים וחולצה מתאימה להגנה על הגוף מפני , מומלץ לנעול נעליים סגורות. 4  

. ושרצים ארסיים הנמשכים אל חום המדורה וכן מעקיצות זוחלים, וגחלים םיציג      

 5. הדלקת המדורה תיעשה ע"י בוגר , תוך שמירה על כללי הבטיחות הנדרשים. 

. הוספת עצים וקרשים לליבוי המדורה תיעשה בזהירות מרבית. 6  

. הבערת מדורות בחורשות ויערות מותרת רק במקומות מסומנים המיועדים למטרה זו. 7  

. יש להחזיק בקרבת המדורה דלי עם מים למקרה של התפשטות שריפה. 8  

   חול, י שפיכת מים"עשל האש יש לוודא כיבוי מוחלט , ירוע ולפני עזיבת אזור המדורהבסיום הא. 9

.חומר כיבוי אחר או כל      
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 אל תעשה

 

.אין לאסוף קרשים עם מסמרים ובליטות שעלולים לפצוע.1   
 

  אין להעמיד את הקרשים לגובה גבוה מדי מכיוון שהם עלולים ליפול בעת התלקחותם ולגרום. 2
.הלפגיע      

. גוףב פעולה זו מסוכנת מאוד ועלולה לגרום לפגיעה ! אין להתיז או לשפוך דלק על האש הבוערת. 3  

חזיזים או קליעי נשק , כלי תרסיסיאסור בתכלית האיסור לזרוק למדורה הבוערת מ. 4  

. ולפגוע בשוהים סביב למדורה להתפוצץ העלולים     

     או מתקני דלק, בקרבת עצים ושיחים, י חשמל וטלפוןאין להבעיר מדורה מתחת לקוו. 5

. וגז       

. אין לישון סמוך למדורה מחשש למלכודת אש. 6   

  .הין להשאיר מדורה בוערת ללא השגחא. 7

 :ויר שבמשרד לאיכות הסביבה לציבור חוגגי המדורותולהלן המלצות אגף איכות א

   .אין להשליך למדורה חומרי פלסטיק וניילונים .1

שריפתם . ם חד פעמי מפלסטיק וכלים מקלקר"צלחות וסכו, יש להימנע מלזרוק למדורה כוסות .2

  . של חומרים אלה גורמת לפליטה של חומרים מסרטנים ובנוסף מלווה בריחות רעים

   . ופורמייקהM.D.F, אין לשרוף תחליפי עץ מלא כמו מלמין .3

יש להימנע מתחליפי עץ מאחר ובתהליך ייצורם כולל ערבוב עם דבקים שונים הפולטים לאוויר  .4

  . בעת שריפתם חלקיקים המכילים חומרים מסוכנים ומלווה בריחות רעים

  . אין להשליך למדורה עצים צבועים בצבע או בלכה .5

  .אין להשליך למדורה זכוכיות ואבנים .6

  . ומה של האש ולהוות סכנה לחוגגים סביב המדורהזכוכיות ואבנים עלולים להתפוצץ מח .7

  . זיהום אוויר" חסוך"מומלץ לחגוג בחברותא כדי ל .8

  .כדי להימנע משאיפה מיותרת של מזהמים, מומלץ לא לשבת קרוב למדורה ולא בכוון שאליו פונה העשן .9
  חוגגי� נכו� ונמנעי� מאסו�                             

  ,ת חג שמח כבבר                                                                                           
  

  נורית בנימיני                                                                                            
                                                                                            ממונת כיבוי אש                                                                                                                        


