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מנשר זה מיועד להמליץ על פעולות להבטחת הבטיחות במהלך פעילות סביב מדורות בל"ג בעומר ,הן
במסגרת פעילות מתוכננת במוסד החינוך והן בפעילות המאורגנת על ידי ועדי הורים ,תנועות נוער או כל
פעילות אחרת של ילדים ונוער.
באחריות הגוף המארגן לדאוג שיהיה ליווי מבוגר או מדריך בוגר בתנועת נוער ,בכל הקשור להכנה וביצוע
פעילות שבה מובערת אש ובהשתתפות ילדים ובני נוער .למבוגר או למדריך האחראי יהיה טלפון נייד ומספרי
טלפון חירום כמו :מד"א ,משטרה וכיבוי אש.
לפני כל יציאה לפעילות שיש בה הדלקת מדורות ,יש ללמד ולהנחות את הילדים והנוער בכללי הבטיחות
במדורה הרשומים מטה.

מיקום המדורה יקבע על ידי האחראי לפי הכללים הבאים:

.1


בשטח נקי מקוצים ,מעשבים ,עצים ושיחים



במרחק סביר ממבנים וממתקנים



לא מתחת לקווי חשמל וטלפון



לא בקרבת מתקני דלק



ביערות ובחורשות במקומות המיועדים לכך בלבד.

.2

מומלץ לנעול נעליים שלימות ,ללבוש מכנסיים ארוכים וחולצה מתאימה להגנה על הגוף מפני גיצים
וגחלים ,וכן מעקיצות זוחלים ושרצים ארסיים הנמשכים אל חום המדורה.

.3

שטח האש של המדורה יהיה מסומן באבנים מסביב למדורה במרחק של  1.5מטר לפחות ,כדי למנוע
מילדים להתקרב אל האש .יש לתת תשומת לב לכך כי מדורה גדולה במיוחד עלולה להתמוטט.

.4

הבערת המדורה תעשה על ידי האחראי בלבד .יש להזהיר ולתת את הדעת למסמרים חלודים
ומזוהמים הנמצאים מחוברים למשטחי עץ ועלולים לפגוע במשתתפים.

.5

חל איסור להבעיר אש באמצעות חומרים דליקים כגון בנזין ,נפט וכדומה ואין להחזיק חומרים אלו
בקרבת המדורה.

.6

חל איסור להשליך מכלים ריקים מכל סוג ,חזיזים ,קליעי נשק או עץ צבוע בצבעי שמן למדורה .כמו
כן אין להתיז דלק על אש בוערת – דבר זה מסוכן ביותר !!!

.7

הוספת עצים וקרשים לליבוי המדורה תיעשה על ידי האחראי תוך שמירה על כללי הבטיחות.

.8

יש להחזיק בקרבת המדורה אמצעי כיבוי כמו מים ,חול למקרה של התפשטות שריפה.

.9

במידה וישנה כוונה לישון באזור המדורה ,יש לכבות את המדורה באופן מוחלט מבעוד מועד.
במדורות המתבצעות בחוף הים תהיה תשומת הלב של האחראים לאיסור מוחלט של רחצה.

.10

יש להנחות את המשתתפים שחל איסור להרים אבנים כבדות שעלולים להיות מתחתם נחשים
ועקרבים.

.11

בסיום האירוע ,יש לוודא כיבוי מוחלט של המדורה ,בעזרת חול או מים.
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