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-מחלקת מפעלים וידיעת הארץ-

נהלי בטיחות לל"ג בעומר
בל"ג בעומר נערכים מספר פעילויות הקשורות לאש .הנהלים מתייחסים לפעילות אש בסניף
במהלך כל השנה:
 .3כל פעילות של הדלקת אש תהיה בתיאום ובאחריות הקומונרית /בוגר אחראי.
על האחראי להחזיק טלפון נייד ומספרי טלפון לחירום ,כמו של מד"א ,המשטרה וכיבוי
האש.
 .4יש להוציא להורים מכתב מראש ,על תוכן הערב ועל שעת סיומו .יש לציין שפעילות
חב"א מסתיימת עד השעה ה.42:00
 .1נא לוודא שכל שבט המדריכים אחראים על שהות החניכים במדורה ועל פעילות הערב.
 .2באיסוף הקרשים:


אין להיכנס לאתרי בנייה מחשש נפילת חפצים כבדים ופגיעה בילדים.



מומלץ להימנע מאיסוף בתוך שדות נטושים עקב חשש מנחשים וזוחלים
ארסיים אחרים.



מומלץ לא לאסוף קרשים עם מסמרים שבולטים החוצה.

 .6לפני כל יציאה לפעילות הכוללת הדלקת מדורות יש ללמד ולהנחות את החניכים בכללי
הבטיחות במדורה .
 .7מיקום המדורה ייקבע על ידי האחראי לפי הכללים האלה:
• בשטח נקי מקוצים ,מעשבים ,מעצים ומשיחים
• במרחק סביר ממבנים וממתקנים
• לא מתחת לקווי חשמל וטלפון
• לא בקרבת מתקני דלק
• ביערות ובחורשות במקומות המיועדים לכך בלבד.
 .6יש לנעול נעליים סגורות וללבוש מכנסיים ארוכים וחולצה מתאימה להגנה על הגוף
מפני גצים וגחלים וכן מעקיצות זוחלים ושרצים ארסיים הנמשכים אל חום המדורה.
 .8יש לסמן את שטח המדורה באבנים במרחק של  3.6מטרים לפחות מן האש ,כדי
למנוע את התקרבות החניכים .יש להקפיד על בניית מדורה שאינה גדולה מדי ושאין
סכנה שתתמוטט.
 .0הבערת המדורה תיעשה על ידי האחראי בלבד .יש להזהיר מפני מסמרים חלודים
ומזוהמים המחוברים למשטחי עץ והעלולים לפגוע במשתתפים.
 .30אסור להבעיר אש באמצעות חומרים דליקים כגון בנזין ,נפט וכדומה .אין להחזיק
חומרים מאלו בקרבת המדורה.
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מחלקת מפעלים וידיעת הארץ- .33אסור להשליך למדורה מְ כלים ריקים מכל סוג ,חזיזים ,קליעי נשק או עץ צבוע בצבעי
שמן .כמו כן אין להתיז דלק על אש בוערת.
 .34אין לקפוץ מעל המדורה ,או לרוץ לידה.
 .31הוספת עצים וקרשים לליבוי המדורה תיעשה על ידי האחראי ,תוך שמירה על כללי
הבטיחות.
 .32יש להחזיק בקרבת המדורה אמצעי כיבוי כמו מים וחול למקרה של התפשטות שרפה.
 .36אם מתוכננת שינה באזור המדורה ,יש לכבות את המדורה באופן מוחלט מבעוד מועד.
במקרים בהם יודלקו מדורות על חוף הים ,על האחראים לוודא שיישמר איסור מוחלט
של רחצה.
 .37יש להנחות את המשתתפים שלא להרים אבנים כבדות שמתחת להן עלולים להימצא
נחשים ועקרבים.
 . .36במקרה של פגיעת אש ,אין לרוץ אלא להשתטח על הרצפה ולאחר כיבוי האש,
לשטוף במי ברז את הכוויה ולפנות לטיפול רפואי.
 .38בסיום האירוע יש לוודא כיבוי מוחלט של המדורה בעזרת חול או מים.
בכל מקרה של צרה ,יש להתקשר למוקדי החירום -304 .מכבי אש -303 .מגן דוד אדום.
ל"ג שמח!!
מחלקת מפעלים
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