תאריך26.4.21 :

הנדון :עלון בטיחות אש – חודש מאי
מדורת ל"ג בעומר
השבוע נחגוג את חג הל"ג בעומר וכחלק מהמסורת מדליקים מדורות (שריפה יזומה) ,בכך אנו
מגדילים את הסכנה המקומית ,אם לא נדע איך להתנהג נכון.
הכנה מקדימה של מיקום המדורה ,הדלקה נכונה ,אמצעי כיבוי ואמצעי עזרה ראשונה ,יכולה
לעזור לבטיחות שלנו והסובבים.

הנחית רשות הכבאות איסור הדלקת מדורות בשל תנאי מזג האוויר הצפוי להיות
מטרת הצו לצמצם פגיעה בחיי אדם וברכוש מתוך הבנת כובד האחריות ,והסכנות הכרוכות.
על פי הצו תותר הדלקת מדורות רק במקומות הבאים:
א .באזורים שהוכשרו למטרת הדלקת מדורות והבערת אש בשטח פתוח וקיבלו אישור של
הרשות הארצית לכבאות והצלה ובכפוף לתנאים המיוחדים המפורטים להלן.
ב .גם הדלקת המדורות באזורים המותרים תיעשה לפי הכללים הבאים:
מדורה המצויה בתוך גומה באדמה ,אך בכל מקרה לא בשטח יער וחורש גם אם הוקצה לכך שטח
ייעודי.
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המרחק בין מדורה ליער – יעלה על  300מטר.
לא תודלק מדורה בכל שטח יער וחורש גם אם הוקצה לכך שטח ייעודי.
המרחק בין מדורה למתקני גז ודלק – יעלה על  40מטרים.
המרחק בין מדורה לקווי חשמל וטלפון – יעלה על  20מטרים.
המרחק בין מדורה למבנה – יעלה על  50מטרים.
המרחק בין מדורה למדורה אחרת יעלה על  5מטרים.
גודל בסיס מדורה לא יעלה על  3מטרים .גובה מערום חומרי הבעירה המשמשים למדורה
לא יעלה על  1.5מטרים מגובה הקרקע.
הדלקה תעשה ע"י אדם מבוגר או בהשגחתו ,וזאת ייעשה ממרחק בטיחות בעזרת מוט
ארוך ובמרחק מהמדורה ,לא לשפוך חומר דליק ואז להצית אותו מחשש להתלקחות
פתאומית ,אין להחזיק חומר דליק בסמוך למקור אש או חום ויש לסמן את המיכל עם
החומר הדליק.
את המדורה בתום האירוע נוודא כיבוי האש בצורה סופית על ידי אמצעי כיבוי ,מים
זורמים ,מעדר לשפיכת חול ,מטף כיבוי.
נספח א' – צו איסור הדלקת מדורות נציב הכבאות הארצי
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מנהל מדור בטיחות באש
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