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בל"ג בעומר חשוב להיזהר מאש כמו...מאש
מדי שנה ,לקראת ל"ג בעומר ,פוקדים ילדים רבים את חדרי המיון בבתי חולים עקב היפגעות בתאונות.
ממצאי סקר היפגעות בקרב ילדים ונוער )  18 – 0שנה( שבדק פניות למיון מצביעים על עליה באחוז
הפניות למיון עקב כוויות  -פי  3בהשוואה לשאר ימות השנה .
מבין הפגיעות הבלתי מכוונות  :כוויות הן הגורם הרביעי בשכיחותו לתמותה בילדים בגיל  14– 0שנים והן
מהוות  5.3%ממקרי התמותה.
ד"ר מיכל חמו-לוטם ,מנכ"ל ארגון 'בטרם' לבטיחות ילדים ונציב כבאות והצלה ,רב טפסר שמעון
רומח מפרסמים כללי בטיחות והנחיות לקראת הדלקת המדורות:
איסוף הקרשים:
 אין לאסוף קרשים עם מסמרים ודברים בולטים שעלולים להיחתך ולהיפצע מהם.
 אין להיכנס לשדות עזובים מחשש לנחשים.
 אין להיכנס לאתרי בניה מחשש לנפילות ,חבורות וחתכים.
תהליך הקמת המדורה :
 מומלץ שאדם מבוגר ילווה את תהליך הקמת המדורה
 מיקום המדורה יקבע בשטח נקי מקוצים ומעשבים ,במרחק בטחון סביר ממבנים
וממתקנים.
 אין להבעיר מדורה מתחת לקווי חשמל וטלפון ,בקרבת עצים ושיחים או מתקני דלק.
 יש לגדר באבנים מסביב למדורה כדי למנוע מילדים להתקרב אל האש יתר על המידה.
 יש לוודא שהמרחק מהמדורה השכנה מספיק גדול.
 אין להעמיד את הקרשים לגובה גבוה מדי מכיוון שהם עלולים לפול בעת התלקחותם ולגרום
לפגיעות.
 מומלץ לגדר את המדורה באבנים על מנת שהאש לא תתפשט ,האבנים יהוו גם מחסום לכניסת
הילדים לשטח המסוכן.
 מומלץ לנעול נעליים גבוהות וללבוש מכנסיים ארוכים וחולצה מתאימה להגנה על הגוף מפני גיצים
וגחלים וכן מעקיצות זוחלים ושרצים הנמשכים אל חום המדורה.
 הבערת מדורה בחורשות וביערות מותרת רק במקומות מסומנים ,המיועדים למטרה זו.
 רצוי להצטייד בפלאפון או לוודא שבקרבת מקום נמצא טלפון שממנו אפשר יהיה להתקשר למכבי
אש או אמבולנס בעת הצורך.
 יש להצטייד בתיק עזרה ראשונה.
 יש להחזיק בקרבת המדורה  2דליי מים מלאים למקרה של התפשטות שריפה.
במהלך המדורה:




יש למנות בוגר אשר יהיה אחראי על הבערת המדורה וישגיח על הילדים.
יש להרחיק כל חומר דליק מהמדורה ואסור בתכלית האיסור להחזיק בקרבת האש מיכלי דלק
ו/או מיכלי גז.
הדלקת המדורה תעשה באמצעות לפיד מתאים ע"י בוגר ,תוך שמירה על כללי הבטיחות הנדרשים:
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את האש מומלץ להדליק בעזרת טבליות  ZIPאו בכל חומר אחר שהכמות בו מדודה על מנת למנוע
סיכון התלקחות הכרוך בשימוש בחומר הדלקה נוזלי .בסיום ההדלקה אין להשאיר את חומרי
ההדלקה בשטח ולהרחיקם מהישג ידם של הילדים.
אסור בתכלית האיסור לזרוק למדורה בוערת מיכל תרסיס ,חזיזים ,או קליעי נשק העלולים להתפוצץ
ולפגוע ביושבים סביב המדורה.
הוספת עצים וקרשים לליבוי המדורה תיעשה בזהירות מירבית.
אין להתיז דלק או חומר הדלקה נוזלי על האש הבוערת .פעולה זו מסוכנת מאוד ועלולה לגרום
להתלקחות בני אדם.
יש להרחיק את הילדים ממקור האש על מנת למנוע כוויה .אין להשאיר את הילדים ללא השגחה
אפילו לרגע ,רגע זה הרבה זמן.
אם אחזה אש בבגדיך ,עצור ואל תרוץ! שכב על הקרקע והתגלגל מספר פעמים .ניתן להשתמש
בשמיכה או במגבת גדולה כדי לעטוף את הנפגע.
אין לישון בתוך שקי שינה סגורים סמוך למדורה ,מחשש למלכודת אש.
במקרה של כוויה יש לשפוך אך ורק מי ברז על הכוויה ולהעביר את הנפגע לטיפול רפואי.










מסביב למדורה
 הפעלות ופעילויות לילדים יש לבצע לצד המדורה ולא מסביבה.
 את תפוחי-האדמה והבצלים מומלץ להשחיל על חוט תיל .הכנסתם והוצאתם מהאש תעשה ע"י
מבוגר .לפני הגשתם לילדים יש לוודא שהם אינם חמים מדי לאכילה ,תפוחי-אדמה ובצלים חמים
עלולים לגרום לכוויות קשות בפה.
בסיום הקומזיץ:


יש לוודא כיבוי מוחלט של המדורה ,ע"י שפיכת חול או מים .מדי שנה נאלצים שירותי
הכבאות לכבות מאות שריפות למחרת ל"ג בעומר עקב אי כיבוי מדורה כראוי.

במקרה של פגיעה
 אם האש אחזה בבגדיך ,עצור ואל תרוץ!! .שכב על הקרקע והתגלגל מספר פעמים .ניתן
להשתמש בשמיכה או במגבת גדולה כד לשטוף את הנפגע.
 כוויה בגוף אדם יש לקרר מיד במים )מי ברז( ולהעביר את הנפגע לטיפול רפואי.
בסיום הקומזיץ,
זכור! במקרה של שרפה פעל מיד לכיבויה ובמקביל ,טלפן  102לתחנת מכבי האש והצוותים המיומנים
יגיעו במהירות האפשרית לכבות את השרפה .אסונות ונזקים רבים נגרמים מדי שנה בגלל חוסר
זהירות בשימוש באש ובידנו למנוע זאת ולא להפוך את החג לאסון.
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