מנהל שירות לתושב
מחלקת ביטחון

בס"ד

16.5.19
לכבוד:
מנהלי /ות הקהילה בישובים
רבש"צים /מש"קים ביטחוניים/מש"קי אשכול /רכזי ביטחון בישובים
הנדון  :היערכות לאירועי ל"ג בעומר
שלום רב,
 .1השנה יחול חג ל"ג בעומר ביום רביעי.22.5.19 ,
 .2אנו עדים מדי שנה לתופעות של נפגעים ,בדרגות פציעה שונות  ,ורובם ככולם
בגלל רשלנות ו/או אי ידיעת/נקיטת כללי זהירות בסיסיים באש.
 .3להלן מספר הנחיות של הרשות הארצית לכבאות והצלה ,מבקש שתפיצו בקרב תושבי
ישובכם.
א .ההכנות
 .1יש לפעול לאיחוד מדורות-גם בטיחותי וגם מונע זיהום אויר מיותר.
 .2מיקום המדורה יקבע בשטח מבודד ,נקי מקוצים ומעשבים ,במרחק בטחון סביר
ממבנים וממתקנים ,נקי מחומרים דליקים .עדיף שטח חולי או כורכר.
 .3יש לתחם את גבולות המדורה באבנים ,לצורכי בטיחות.
 .4יש להרחיק כל נוזל דליק וחומר בעיר מהמדורה ואסור בתכלית האיסור
להחזיק בקרבת האש מכלי דלק או גז.
 .5מומלץ להחזיק בקרבת המדורה שני דליי מים או מטפה כיבוי ,למקרה של
התפשטות שריפה.
 .5סמוך למדורה ,מומלץ לנעול נעליים סגורות ,ללבוש מכנסיים ארוכים וחולצה
מתאימה ,להגנה על הגוף מפני גיצים וגחלים ,וכן מעקיצות זוחלים ושרצים ארסיים
הנמשכים אל חום המדורה.
 .6אין לערום את המדורה לגובה ,מחשש לקריסה ולהתפשטות האש.

ב .הדלקת האש
 .1הדלקת המדורה תיעשה ע"י אדם מבוגר ,שישמש אחראי ,וישגיח על הילדים ,תוך
שמירה על כללי הבטיחות הנדרשים.
 .2ההדלקה תתבצע אך ורק באמצעות גפרור ,מצת וניירות ,ולא באמצעות נוזל דליק,
כגון :דלק או נפט.
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 .3הוספת עצים וקרשים לליבוי המדורה תיעשה בזהירות מרבית.
 .4הבערת מדורות בחורשות ויערות מותרת רק במקומות מסומנים המיועדים
למטרה זו.
 .5יש להרחיק ילדים מהאש.
ג .אל תעשה
 .1אין להתיז או לשפוך דלק על האש הבוערת! פעולה זו מסוכנת מאוד ועלולה
לגרום לפגיעה בנפש.
 .2אסור בתכלית האיסור לזרוק למדורה הבוערת תרסיסי גז  ,חזיזים או קליעי
נשק ,העלולים להתפוצץ ולפגוע בשוהים מסביב למדורה.
 .3אין להבעיר מדורה מתחת לקווי חשמל וטלפון ,בקרבת עצים ושיחים ,או מתקני
דלק וגז.
 .4אין לישון סמוך למדורה מחשש למלכודת אש.
 .5אין להשאיר מדורה בוערת ללא השגחה.
ד .סיום המדורה
 .1בסיום האירוע ולפני עזיבת אזור המדורה ,יש לוודא כי האש כובתה לחלוטין.
 .2יש לכסות את המקום היטב בחול.
 .3כמו כן ,בסיום המדורה ,יש לאסוף את כל השאריות משטח המדורה לתוך שקיות
אשפה ולהקפיד להשליכן לפחי אשפה סמוכים.
ה .במקרה של פגיעה מאש יש לפעול כדלקמן:
אם האש אחזה בבגדיך ,עצור ואל תרוץ! שכב על הקרקע והתגלגל מספר פעמים,
א.
ניתן להשתמש בשמיכה או במגבת גדולה כדי לעטוף את הנפגע.
כוויה בגוף אדם יש לקרר מיד במים (מי ברז) ולהעביר את הנפגע לטיפול רפואי.
ב.
בכל מקרה שהמדורה יוצאת משליטה יש להודיע מיד לכיבוי אש -חיוג .102
לפרטים נוספים ,ניתן לגלוש לאתר האינטרנט של כיבוי אשwww.102.gov.il :
בברכת חג שמח ובטוח,
גיא איצקוביץ
מנהל המחלקה לביטחון ושירותי חירום
וקב"ט מועצה אזורית הגלבוע
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