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 2020הנדון: הערכות קיץ 

 שלום רב,

 המטרה הניצבת לנגד עיננו הינה הצלת חיי אדם, מניעת וצמצום נזקי רכוש.  .1
 

להיערך ולנקוט בכל  אליכם על מנתעומדת בפתח וכמדי שנה לקראת עונת הקיץ אנו פונים  2020עונת הקיץ  .2
על כללי זהירות כדי לצמצם את  הקפדהופעולות בסיסיות  לצורך ביצועהאמצעים הנדרשים למניעת שריפות 

 . האש נזקי
 

הסברה, הדרכה והקפדה על ביצוע היערכות לעונת הקיץ ימנעו אירועי שריפה מיותרים שיש בהם נזקים  .3
 לרכוש, לאיכות הסביבה ובמקרים חריגים לחיי אדם. 

 

כל אירוע, להלן תחנה אזורית נתניה פועלת ועושה כל מאמץ בכדי למנוע שריפות ולתת מענה מבצעי הולם ל .4
הנחיות והמלצות למניעת שריפות בעונת הקיץ, בשטחים החקלאיים ובחצרות אשר נמצאים בתחום המועצה 

 . וכיוצא בזהקיבוצים / כפרים /קומית / המועצה האזורית / מושביםהמ
 

 .   היערכות מקדימה בדילול צמחים, פינוי גזם והקפדה על מרחקי עצים וחורש מבתים ומבנים נדרש לבצע .5
 

אבקש להנחות את כל האחראים בעירייה ובמועצה: מזכירי הישובים, מנהלי אגפים, קב"טים, וועד היישוב,  .6
 ממונה בטיחות אש )רב"ש/רבש"צ( מנהלי ביה"ס וכו'. 

 

 להלן ההנחיות: .7
 

התערבות ראשונית בעת אירוע לצורך תארגנו למתן סיוע במניעת דליקות הקמת צוותי חירום מקומיים שי .א
 התפשטותה.  את מנועבכדי לופה, על מנת לכבותה בעודה באיבה שרי

 
לוודא מוכנות הצוות ע"י חלוקת תפקידים, לערוך פעולות הדרכה בשימוש בציוד כיבוי אש ובסדר  .ב

 הפעולות הנכון במגוון אירועי השריפה.
  

עריכת פגישות עבודה, הנחיה, תוך לפתח ולהעמיק את המודעות למניעת דליקות בקרב התושבים בישובים  .ג
 חניכה וביקורות שוטפות. 

 
למניעת התפשטות שריפה  לפחות מטר 10-ביצוע פס בידוד היקפי מסביב לשטחים החקלאיים ברוחב של כ .ד

מהשדות אל בתי המגורים, בנוסף לבצע פס בידוד ולנקות שטחים סביב המטעים, השדות, הלולים, 
 הרפתות, המתבנים וצוברי הגז. 

 
י הגישה בשדות עשבייה וקוצים בצדי הכבישים הפנימיים ולאורך דרכשוטה, /קוש הצמחייה היבשהני .ה

בקטעים  וכו' תוך דגשבחצרות , ם, בתי ספר, גני ילדים, בתי כנסתמסביב למבנים ציבוריי כולל .ובשטחים
 הגובלים עם בתי המגורים. 

 
 

 

 -בלמ"ס-
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בהתאם לחוק רישוי  נדרשיםי בטיחות אש מוסדות ציבור, בתי עסק ומחסנים: להקפיד על קיום תנא .ו
עסקים ותקנות רשות הכבאות לוודא הצטיידות המוסדות והמתקנים שבתחומה בציוד כיבוי אש, 

ולהבטיח שהציוד יאוחסן ויתוחזק, תקינותו וכשירותו ברמה נאותה על מנת שיהיה כשיר לשימוש בעת 
 . תרחיש

 
אש, ציוד ואמצעי כיבוי תקינים הגישה נאותים לברזי כיבוי דרכי תקינות ולחץ נדרש בברזי הכיבוי, לוודא  .ז

 בשטח כולל צביעת ההידרנטים. 
 

השטח מסביב יהיה נקי  ,בהתאםויתוחזקו הרלוונטי  וברי גז:  יהיו מותקנים לפי התקןמכלי דלק וצ .ח
 מעשבייה, מגודר ויוחזקו אמצעי כיבוי מתאימים לאבטחתם. 

 
 תוך הקפדה על כללי בטיחות המיוחדים בנושא זהובטוח מחסני חומרי הדברה: יוחזקו במצב תקין  .ט

 . בהתאם לחוק רישוי עסקים
 

לוודא כי לא ימצאו חומרים מסוכנים או חומרים דליקים המהווים מטען אש בשטחים החקלאיים,  .י
 בחצרות הבתים ובשטחים הציבוריים, לרבות באזורי פסי האש. 

 
 כבאות רשותבאישור משרד החקלאות ובתאום ופיקוח עם ולפי הנהלים אך ורק שריפות יזומות: יבוצעו  .יא

וללא אישורים  וכו' סופות, קיצון, שריפה יזומה בימי שרב על הבערת חל איסור מוחלט .לישראל
 . מתאימים

 

ה, סוג השריפה, הממדים, ( אנא ציינו מיקום מדויק של השריפ102בדיווח על שריפה לרשות הכבאות )טלפון  .8
 דרכי גישה למקום, חבירה עם איש קשר במקום שיקבל את לוחמי האש לצורך הכוונתם. 

 

 היערכותכם בהתאם.אודה ל .9
 
 

 

 זכור, ההכנות להתמודדות עם שריפות ומניעתם 

 הטובה ביותר נגד האש היא פוליסת הביטוח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 העתקים:
 מת"ח אזורית נתניה –טפסר איציק דדון 

 

 
 בכבוד רב,

 
 יוגב מלאך –רב רשף 

 רמ"ד הגנה אש 
 תחנה אזורית נתניה

 הרשות הארצית לכבאות והצלה


