
במועצה האזורית גזר חוגגים את ל"ג בעומר בטוח

בתאריך 18 למאי 2022 , י"ז באייר התשפ"ב, יצוין ערב ל"ג בעומר. כידוע, ריכוז המדורות סביב 

מועד זה מהווה סיכון לפגיעה בחיי אדם וברכוש. בנוסף, אנו מצויים בתקופה בה מזג האוויר 

מקצין ומחמיר את הסיכוי להתפשטות שריפה , ומשכך קיימת חשיבות יתרה להקפדה על כללי 

התפרצות  למניעת  חיונית  בעומר  ל"ג  לאירועי  מוקדמת  היערכות  מדורות.  בקיום  הבטיחות 

שריפה נרחבת הרת אסון.

נבקשכם:

  לקיים מדורות אך ורק בתנאים המותרים כמפורט בתקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה.

 לפעול ככל הניתן לאיחוד מדורות.

 להקצות מקום מבודד ונקי מחומרים דליקים לצורך קיום מדורות, רצוי שטח חולי או כורכר

אמצעי  מקום  בקרבת  ולהחזיק  בטיחות  מטעמי  באבנים  המדורה  גבולות  את  לתחם    מומלץ 

כיבוי, דליי מים, חול, או מטפה כיבוי.

 אין לערום את עצי המדורה לגובה מחשש לקריסה והתפשטות האש.

 לוודא כי הבערת האש תיעשה אך ורק ע"י אדם מבוגר אשר ישמש אחראי וישגיח על הילדים.

 לוודא כי ההדלקה תתבצע אך ורק באמצעות גפרור, מצת וניירות ולא באמצעות נוזל דליק .

 להרחיק ילדים מהאש.

 חל איסור מוחלט להשליך תרסיסי גז, חזיזים או קליעים למדורה.

חג שמח!
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 באות והצלה לישראלכ
 מחוז מרכז

 רחובותתחנה אזורית 
 מפקד התחנה לשכת

 
 

 
 
 

 

 
 

 ' באייר תשפ"בח
 2022במאי  9

 
 :לכבוד

 גב' רותם ידלין
 גזר ה אזוריתמועצראש 

 
 

 הערכות לל"ג בעומר הנדון:
 

 
, י"ז באייר התשפ"ב, יצוין ערב ל"ג בעומר. כידוע, ריכוז המדורות סביב  2022למאי  18בתאריך  .1

סיכון לפגיעה בחיי אדם וברכוש. בנוסף, אנו מצויים בתקופה בה מזג האוויר מקצין  מועד זה מהווה
יפה , ומשכך קיימת חשיבות יתרה להקפדה על כללי הבטיחות להתפשטות שר ומחמיר את הסיכוי

לאירועי ל"ג בעומר חיונית למניעת התפרצות שריפה נרחבת הרת  בקיום מדורות. היערכות מוקדמת
 אסון.

 
ודלקו על אשר בהם י בשטח להקצאת והכשרת מקומות פתוחים לדאוג, להדגיש את אחריותךאבקש  .2

יועברו מראש  ידי התושבים מדורות ל"ג בעומר באופן מוסדר ובטוח. מומלץ כי מקומות אלה
 כדי לוודא את עמידתם בכללי בטיחות האש הנדרשים.תחנת הכיבוי ב נולבדיקת

 
כללי התנהגות ובטיחות אש בקיום )כי תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה  ךהזכיראבקש ל .3

קובעות כללי זהירות ובטיחות מינימליים בהדלקת מדורות, לרבות ,  2015 - התשע"ה ,(מדורות
בטיחות מיער וחורש, גודל המדורה, חומרי הבעירה במדורה, החזקת  לעניין מקום המדורה ומרחק

המדורה. על השטחים שייבחרו לעמוד, לכל הפחות, בכללים  ת למדורה וכיבויאמצעי כיבוי בסמיכו
 .המפורטים בתקנות

 
בסמיכות למועד האמור, בהתאם לתנאי מזג האוויר הצפוי, תשקול רשות הכבאות להוציא מכוח  .4

 זורים הרלוונטיים.האמורות צו איסור הדלקת מדורות בא התקנות
 

 להדגיש אחריותך גם בקש אמבלי לגרוע מהוראות התקנות, לצורך שמירה על חיי אדם ורכוש,  .5
 ואכיפה בדגש על העניינים הבאים: בביצוע פעולות הסברה, פיקוח

 קיום מדורות אך ורק בתנאים המותרים כמפורט בתקנות;א. 
 ב. יש לפעול ככל הניתן לאיחוד מדורות;

 ג. יש להקצות מקום מבודד ונקי מחומרים דליקים לצורך קיום מדורות, רצוי שטח חולי או כורכר;
  תחם את גבולות המדורה באבנים מטעמי בטיחות ולהחזיק בקרבת מקום אמצעי כיבוי, ד. מומלץ ל

      מים, חול, או מטפה כיבוי; דליי                 
 ה. אין לערום את עצי המדורה לגובה מחשש לקריסה והתפשטות האש;            
 האש תיעשה אך ורק ע"י אדם מבוגר אשר ישמש אחראי וישגיח על הילדים;ו. הבערת             

 .ז. ההדלקה תתבצע אך ורק באמצעות גפרור, מצת וניירות ולא באמצעות נוזל דליק             
 חל איסור מוחלט להשליך תרסיסי גז, חזיזים או קליעים למדורה;ח.            
 ט. יש להרחיק ילדים מהאש;           

 
 
 
 
 

 -בלמ"ס-
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