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הנחיות מקצועיות להבערת מדורות ל"ג בעומר
 .1מיקום המדורה יקבע בשטח נקי מקוצים ועשבים ,במרחק בטחון סביר ממבנים ומתקנים.
 .2אין להבעיר מדורה מתחת לקווי חשמל וטלפון  ,בקרבת עצים ושיחים ,או מתקני דלק.
 .3יש לגדר באבנים מסביב למדורה כדי למנוע מילדים להתקרב אל האש יתר על המידה.
 .4יש למנות בוגר אשר יהיה אחראי על הבערת המדורה וישגיח על הילדים.
 .5יש להרחיק כל חומר דליק מהמדורה ואסור בתכלית האיסור להחזיק בקרבת האש ג'ריקנים של דלק או מיכלי גז.
 .6מומלץ לנעול נעליים שלמות וללבוש מכנסיים ארוכים וחולצה מתאימה להגנה על הגוף מפני גיצים וגחלים וכן
מעקיצות זוחלים ושרצים ארסיים הנמשכים אל חום המדורה.
 .7הדלקת המדורה תעשה באמצעות לפיד מתאים ע"י בוגר תוך שמירה על כללי הבטיחות הנדרשים.
 .8הוספת עצים וקרשים לליבוי המדורה תעשה בזהירות מרבית.
 .9אין להתיז דלק על אש הבוערת  .פעולה זו מסוכנת מאד ועלולה לגרום להתלקחות בני אדם.
 .11אסור בתכלית האיסור לזרוק למדורה בוערת מיכלי תרסיס ,חזיזים או קליעי נשק העלולים להתפוצץ ולפגוע ביושבים
סביב למדורה.
 .11הבערת מדורות בחורשות וביערות מותרת רק במקומות מסומנים המיועדים למטרה זו.
 .12בסיום הקומזיץ יש לוודא כיבוי מוחלט של המדורה ,ע"י שפיכת חול או מים על הגחלים.
 .13יש להחזיק בקרבת המדורה  2דליי מים מלאים למקרה של התפשטות שריפה.
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 .14אם האש אחזה בבגדיך ,עצור ואל תרוץ! שכב על הקרקע והתגלגל מספר פעמים .ניתן להשתמש בשמיכה ,או במגבת
גדולה כדי לעטוף את הנפגע.
 .15כוויה בגוף אדם יש לקרר מיד במים (מי ברז) ולהעביר את הנפגע לטיפול רפואי.
 .16אין לישון בתוך שקי שינה סגורים סמוך למדורה ,מחשש למלכודת אש.

זכור !
אסונות ונזקים רבים נגרמים מידי שנה בגלל חוסר זהירות בשימוש באש ובידנו למנוע זאת.
אל תהפכו חג לאסון !

לכל מידע נוסף ניתן לפנות למדור בטיחות אש  -תחנה כיבוי אש גבעתיים
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