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 , אייר תשפ"אז'                                                                                                

 2021אפריל  19 

 ,תושבי גדרות

 הערכות לל"ג בעומר                                              

 ג יחד את חג ל"ג בעומר. וכמידי שנה ובמיוחד השנה לאחר שנת קורונה נחג
 ורבות לחוגגים ולסביבה אשראמעבר לחגיגה עצמה שהיא כמובן מבורכת, אנו עדים לסכנות ה

 ןפת כתוצאה מהדלקת מדורות באוולים חלילה להיפגע מפעולות לא תקינות או מחוסר אחריויכ
 רשלני וכו'.

 כללי התנהגות ,נו תקנות כבאות והצלהת בטיחות האש בהדלקת מדורות, תוקבמטרה להגביר א
ובאופן לא ידליק אדם מדורה ולא ישהה בקרבתה אלא במרחק ובטיחות אש בקיום מדורות. "

 ."בטוח אשר אינו מסכן אותו או את האחרים או רכוש

 בטיחות בהיבטים של:ה יגדירות כללמהתקנות 

 קווי חשמל, טלפון  מרחקים שעל המדליק לשמור מצמחייה, מתקני גז, - מיקום המדורה
 מבנים.

 ורה גדולה מעל התקנות מבחינות בין מדורה קטנה בתוך גומה לבין מד  - גודל המדורה
 יעלה  אמטר וגובה מערום ל 3בסיס המדורה לא יעלה על פני השטח וקובעת ש

 מטר. 1.5על 
 חומר הבעירה צריך להיות מעץ יבש, חלקיו ותוצריו בלבד. חל איסור  - רהיחומרי בע

 להשתמש בכימיקלים מזיקים או חומרי נפץ.
 יהיו מים או חול בכמות מספקת לכיבוי האש. - אמצעי כיבוי בקרבת המדורה 
 אין להשאיר מדורה ללא השגחה וחובה לוודא שהאש לא מתחדשת  - כיבוי המדורה

 דקות לפחות. 15לאחר הכיבוי במשך 

 הנחיות בטיחות אש לל"ג בעומר

 מקום המדורה
 המרוחק מחומרים דליקים, מתקנים, תשתיות ומבנים. מדורה תמוקם ותודלק בשטח נקי, פתוח,

 המדורה תמוקם ותודלק תוך שמירה על מרחק מינימאלי כמפורט להלן

 מטרים. 300יעלה על  - המרחק בין מדורה ליער וחורש 
 עודי.יוחורש גם אם הוקצה לכך שטח י שטח יער כללא תודלק מדורה ב 
 מטר. 60יעלה על  –בין מדורה למתקני גז ודלק  המרחק 
 מטרים. 20יעלה על  - המרחק בין מדורה לקווי חשמל וטלפון 
 מטרים. 6יעלה על  - המרחק בין מדורה למדורה אחרת 
  מטרים מגובה  1.5ה מערום לא יעלה על מטרים וגוב 3גודל בסיס המדורה לא יעלה על

 פני הקרקע.
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 הדלקת מדורה

  לפחות. 16תעשה על ידי אדם מבוגר מגיל 
  אדם מבוגר שישמש אחראי לקיום הוראות הבטיחות ולכיבויה המלא.יש למנות 
 .הדלקת תבוצע ע"י גפרור וניירות או חומרי בעירה מוצקים 
 וכוון דלקים אין להדליק מדורה באמצעות נוזל כימיקלי כג'. 
  הדלקת המדורה תעשה עם כיוון הרוח, בלבוש עם בגדים ארוכים, נעלים סגורות 

 ער אסוף.יוש
 ,תרסיסים מצתים וכו' מקרבת המדורה. ,כלי דלק וגזימ יש להרחיק כל חומר נוזל דליק 
 חול או אמצעי כיבוי אחר בכמות מספקת אשר םאין להדליק מדורה אם אין בקרבתה מי ,

 יבויה.תאפשר את כ

 השהייה בסמוך למדורה

 .השהייה בסמוך למדורה תהייה בנוכחות ופיקוח מבוגר 
 ם את המדורה באבנים כדי למנוע מילדים להתקרב לאש.ויש לתח 
 לץ לנעול נעלים סגורות, ללבוש מכנס ארוך ושער אסוף מסכנת גצים.מומ 
 לקפוץ מעליה. חל איסור לשחק באש / 
  נפצים וקלעים למדורה.ריקים, חזיזים, קלעים / מלאיםחל איסור השלכת תרסיסים , 
 .אין לשפוך נוזל דליק מכל שהוא אל עבר המדורה 
 .חל איסור השארת המדורה ללא פיקוח 

 כיבוי מדורה ועזיבת מקום

 .אין להשאיר מדורה דולקת ללא השגחה 
 .יש לוודא כיבוי סופי ומוחלט של האש 
  ל מנת לוודא שאש לא דולקת מחדש.דקות ע 15לאחר כיבוי האש, יש להמתין 

 בעת חירום

 102 -מקביל לחייג לבבמקרה של שריפה שיצאה מכלל שליטה יש לפעול בהקדם לכיבוי ו

 050-2116746הביטחון על כל מדורה מתוכננת בטלפון מחלקת יש לידע את 

 הנחיות מינהלת קורונה

  איש. 20 –איש, במבנה  100 –התקהלות בשטח פתוח 
  איש. 100 –שילוב מבנה ושטח פתוח סך הכל 
 .אין חובה עטיית מסיכות בשטח פתוח 
 .מזון יוגש ארוז בהגשה לא בשיטת בופה 
  בלבדשתייה מבקבוקים אישיים 

 
  ,חג שמח

  שמעוןהרפז 
 קבט המועצה




