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  איך לנהוג בעת שריפההנחיות  לתושבים איגרת מידע ו

 

 הגדרהשריפה  

דליקה,  ,תוצאה מהצתה, תקלהכ הנגרמתהתפשטות בלתי מבוקרת של בעירה, שריפה היא 

אשר , או רשלנות (או שרב )מכת ברק אסון טבע פגיעת חימוש או, חומרים מסוכנים

 ותשתיות במבניםפגיעה , או מאש ישירהמעשן חנק  – לפגוע באוכלוסייה יםעלולתוצאותיה 

 . ויערות תפגיעה בבעלי חיים, בשדו

 מאפיינים

בדרך כלל בתקלה כאמור לעיל, ללא התרעה מוקדמת. מקורותיה  מתרחשתשריפה  .1

 או בהצתה זדונית על רקע לאומני או פלילי.או תאונה 

התלקחות והתפשטות של אש נוצרת כתוצאה ממפגש בין חומר דליק לבין חום  .2

 .וחמצן

בהתאם לחלקים נוספים מתרחשת הינה זור בו בא ,שריפה מתפשטת במהירות .3

 –מזג האוויר תנאי החומרים ו סוגבהתאם ל, שדה/או ביער סביבתומבנה ו למיקומה:

 בעיקר כוון הרוח.

הגורם הקטלני העיקרי בשריפה הוא חנק מעשן המתפשט כלפי מעלה או בכוון  .4

 הרוח.

להיות עלולים נזקיה שר אש חסרת שליטה מתפתחת בקלות לשריפה גדולה א .5

 .חמורים בתוצאותיהם בגוף, בנפש וברכוש

 וסיגריות להתרחשות שריפה בישראל היא רשלנות. למשל מדורותת העיקרי ההסיב .6

 הדלקתןואי שמירה על כללי זהירות ובטיחות ב שלא כובו כהלכה

 

 

 

 

 כיצד להתנהג בזמן שריפה

כשפורצת שריפה, חשוב להגיב מהר ולכבות את האש כבר בתחילתה. אם לא מצליחים, יש 
לפעול לפי ההנחיות  ךכ דית לכוחות כיבוי והצלה ולג'יפ השמירה בישוב ואחרלהתקשר מי

.הבאות, היכולות להציל חיים  

 

 ואף למנוע אותה שרפה מאוד נזקי לצמצםיכולים : נכונהוהתנהגות  הכנה מקדימהידע, 
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 כיבוי שריפה בראשיתה

המכשיר החשמלי לנתק את  איןבשריפת מכשיר חשמלי, נתקו את אספקת החשמל לדירה )

אש מהתקע( ונסו לחנוק את האש באמצעות מטלית או מטף כיבוי  

התחשמלות לשפוך מים במקום בו יש חשמל "חי" בשל סכנת אין  

לשפוך מים על השמן הבוער! כסו את הסיר/כלי הטיגון  איןבמידה וסיר או כלי טיגון התלקח, 
הבישול בעזרת מכסה, מגבת או כל כיסוי אחר ונתקו את אספקת גז  

הדליקה במקביל לניסיונות כיבוי 102הזעיקו את מכבי האש בטלפון   

אם לא הצלחתם לכבות את השריפה, יש לברוח מיד מן המקום בטרם תגבר האש והחלל 
ורעיל יתמלא בעשן סמיך  

 

 הימלטות משריפה

  102 אם הדרך החוצה פנויה, צאו החוצה מיד והזעיקו את מכבי האש בטלפון

תנעלו , סיגרו את דלת הכניסה אך אלהבוער ביתבצאתכם מה  

צח אם אי אפשר לצאת החוצה, רכזו את כל בני המשפחה במקום שבו תוכלו לנשום אויר  

  הכבאים או גורמי הצלה אחרים אסור לקפוץ מקומה גבוהה, הזעיקו עזרה והמתינו לבוא

בשום מצב ואל תעזבו  יתהחוצה, הישארו בחוץ! אל תחזרו אל הב מבנהברגע שיצאתם מה
 המידע שברשותכם חשוב מאוד -עד בוא הכבאים  במקום בטוח ,. עמדו במרחקאת המקום

 ללוחמי האש

לגורמי הכיבוי, מסרו פרטים מידית בבתים סמוכיםאם יש לכם מידע על לכודים   

םרק לאחר קבלת אישור מפורש לכך ממפקד צוות הכיבוי במקומבנה כנסו להי   

 201 –טלפון כיבוי והצלה 

 050-1200112 –ג'יפ שמירה 

 050-1200111  -רבש"צ
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 אחזה בך אש?

 

 

 כאשר אש אחזה בבגדיםכיבוי עצמי      

  אין לרוץ -עצרו 

  רדו בזהירות לרצפה והתגלגלו הלוך וחזור עד לכיבוי האש, כאשר הפנים מכוסות

 בידיים

 במידה ונתקלתם באדם בוער, הורידו אותו אל הרצפה וגלגלו אותו עד כיבוי האש 

  במידה וניתן, יש לעטוף את האדם הבוער עם שמיכה, מעיל, סדין או כל אמצעי אחר 

     

 חשוב לדעת    

 עזבו  -ם נתיב המילוט שלכם בסכנה או אינכם יכולים לכבות את האש באופן בטוח א

 הדליקה מיד את אזור

 דעו את ביתכם: תכננו מראש דרכי מילוט במקרה של שריפה 

  "על מקורות החשמל והגז של הבית, מהיכן ואיך מנתקים למדו את "נקודות השליטה

 אותם בשעת חירום
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 עשן הוא האויב המסוכן ביותר בזמן שריפה, מרבית הפגיעות בשריפות הן ה

 משאיפת עשן

 אין לשפוך מים על מכשיר חשמל בשום מקרה, אלא אם נותק הזרם הראשי 

  יש לפעול לחניקת האש  –אין לשפוך מים על נוזל דליק )שמן( כשהוא בוער

 הכלי באמצעות מטף או כיסוי

 

 מניעה     

 תקינו בביתכם גלאי עשן עצמאי )עובד על סוללה( ומומלץ להחזיק בבית מטף כיבוי ה

 אש

 שהכבל במקרה או  במקרה של כבל שחוק או סדוק יחשמל במכשיר אל תשתמשו

 מתחמם לאחר הפעלת המכשיר

 כמות ותכונות חומרי בעירה  חומרים דליקים בחצר או בביתאחזקת מנעו מיה

 מגבירים מאוד את הסכנה

  צים בוערים כנ"ל לגבי שריפת גזםשימוש במנגל ודאו שלא נותרו בו גלאחר 

  הכינו חצרכם לקיץ ולחורף: עקירת עשביה יבשה וגיזום עצים במיוחד בקרבת

 תשתיות חשמל

 ודאו שצינור המים בחצר יכול להגיע לכל נקודה בחצר 

 

  

?לכדתם במבנה בוער, מה עושיםנ  

 102 הזעיקו את מכבי האש בטלפון 

  יש ללכת בהליכה שפופה )העשן עולה למעלה(, או לזחול מתחת לשכבת העשן

 הקיר ולחפש את היציאה הקרובה בסמוך לרצפה לאורך

 ת, יש להיכנס לחדר הקרוב ביותר אליכם, לסגור את הדלתבמידה ואין אפשרות לצא 

 מבחוץ ולפתוח חלון לקבלת אוויר צח הפונה לאש

 בעזרת מגבת או שמיכה רטובה. במקרה הצורך,  ביתכםמנעו מהאש והעשן לחדור ל

 צח כסו את איברי הנשימה במטלית רטובה, גשו לחלון הקרוב ושאפו אויר

  מסוכן ביותר! בשעת תנועה או מעבר במקום אפוף עשן עשן החודר למקום סגור הוא

 נקי ירוהתכופפו ואפילו זחלו על הרצפה לאו

 הצלה הגיעו לחלון והזעיקו עזרה, צעקו ונופפו בבד לבן או צבעוני והמתינו לכוחות 

 פרצה דליקה בחדר מדרגות, אל תפתחו ו מחוץ לישוב במבנה קומתיאתם במידה ו

 החוצה לת וגעו בידית, אם היא חמה, אל תצאובשום אופן את הדלת, גשו לד
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 בשום פנים ואופן אסור לרדת בחדר מדרגות אפוף עשן ואסור להשתמש במעלית 

 

 

 

 

 

 

 

 שריפות שדה ויער

  בשריפות רגילות מקובל לדבר על ארבעה גורמים שצריכים להיפגש על מנת

 בבעירה חום, חומר, חמצן, והרציפות של תהליך הכימי :שתפרוץ שריפה

  ,שריפות שדה ויער אינן שונות אך מכילות פרמטרים נוספים תנאים מטאורולוגיים

 המעורב טופוגרפיה, ואופי הדלק

 ער מתפרסות על שטחים גדולים, בוערות לאורך זמן, דורשות כוחות שריפות שדה וי

כיבוי ועזר גדולים ולכן יש חשיבות רבה להכיר את ההתמודדות בשריפות מסוג זה 

 שברשותנו ואת האמצעים

 

 שריפות שדה ויעריהיתם ז

 102 הזעיקו את מכבי האש בטלפון 

  המוסמכיםבמקביל הזעיקו את רב"ש הישוב שיפעיל את הכוחות 

 על מנת לטפל בשריפה כל גורמי הכיבוי מחויבים להיות מוכשרים ובעלי מיגון מותאם 

 ידי הגורמים המוסמכים בלבד -ככלל פעולות כיבוי נעשות על 

 אם בתיכם בקו האש, התחילו בפעולות הרטבת הגינות 

  אין להתיז מים על עמודי/קווי חשמל או מקורות חשמל אחרים 

 

 

 סרטון הסברה: מה לעשות בעת דליקה בבית

https://youtu.be/PZQcgJYqzB0 

 

 אופן השדימוש במטף ביתיסרטון הסברה: 

 

dQ4-https://youtu.be/NxZhZ0K 

 

https://youtu.be/PZQcgJYqzB0
https://youtu.be/NxZhZ0K-dQ4
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 מבנים:בהתקרב אש לבתים/

 יש להקפיד על: עד הגעת כוחות הכיבוי 
 

 ניתוק חשמל, בלוני גז 
 לוץ דיירים ולכודים )אם יש כאלה(ניסיון חי 
 תהידרנטים הקרובים, פריסת הצינורופתיחת ה 
 ת תמונת מצב טלפונית לרבש"צ/צח"יהעבר 
 וסקרנים, בעלי חיים הרחקת ילדים -זור האירועבידוד א 
 ( שמירת ציר פתוח לכוחות הכנת האזור להגעת כוחות נוספים

 הצלה(
 זורכל מקרה של סכנת חיים להתרחק מהאב 
 וודאו צרכים מיוחדים, דווחו במקרה של השכנים עדכנו את ,

 .בבתים הסמוכים לכםבגפם או בעלי חיים שאין ילדים 
 

 

 סיכום

  בין אם היא פנימית בתוך מבנה או חיצונית שריפת יער,  שריפה באזור מגורים

חייב מתן מענה מבתושבים ולהותיר אחרים ללא קורת גג, דבר שפיזית עלולה לפגוע 

 מידי

 מקוםפת יער וחורש עלולות להתפתח לכדי איום על ישוב הנמצא בקרבת ישר 

  וועד היישוב והרבש"צ פועלים בכל האמצעים המקדימים ברגיעה על מנת ליצור

רצועות הפרדה ומתן מענה שמטרתם למזער את סכנת הדליקה ולהיערך לפיזור נכון 

של אמצעי כיבוי עצמאיים, שבילי גישה לכבאיות, ומפת התמצאות )סימון בתים 

 ושבילים(.

  בחפ"ק המשטרה או שירותי הכיבוי כדי למסור בעת אירוע אש נציגי הישוב ישתלבו

בדבר פינוי מידע על המבנים והאוכלוסייה, ולהשתתף בתהליך קבלת ההחלטות 

 אפשרי וקליטת המפונים

 לצרכים והעברת  בעת אירוע אש יפתח חמ"ל צח"י למתן מענה פנים יישובי בהתאם

 טף ועדכני לתושביםמידע שו

 

 

 

 
 
 

 העם )אלא אם נאמר אחרת(. עם התקבל הודעת פינוי יש להגיע לבית 

 הקפידו על קיום ההנחיות והישמעו לגורמים המוסמכים 

 עברו על הנחיות אלה מעת לעת ותווכו זאת לילדים 

 ארונות כיבוי שאינם סגורים, דווחו לרב"ש ראיתםאם בעת שגרה  
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