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 הנחיות בטיחות 

 כבאות והצלה לישראל 

 זהירות בדרכים 

 



 מדינת ישראל
 משרד החינוך
 אגף הבטיחות

 

 www.102.gov.il :שירותי כיבוי והצלה להנחיות נוספות בקרו באתר האינטרנט של

 ל"ג בעומר ריענון הנחיות בטיחות לקראת
 

כרטיס זה מיועד לסייע במניעת פגיעות במהלך אירועים אלו, וכולל את ההנחיות המרכזיות להבטחת 
 במקום חוזר מנכ"להנחיות אלו אינן באות שימו לב: הבטיחות בו. 

 

 להדלקת מדורות ל"ג בעומר עיקרייםיחות כללי בט

 הכנות

  3, במרחק של חולייש לבחור מקום מבודד ונקי מחומרים דליקים, עדיף שטח 
 .בין אזור האש לבין יער, חורש או צמחייה יבשהלפחות מטר 

  מטר. 3 -מטר וגובהה נמוך מ 4-מדורה לא תעלה בקוטרה מהיש להקפיד כי 

 .מומלץ לתחם את המדורה באבנים, כדי למנוע מילדים להתקרב 

 .סמוך למדורה יש ללבוש בגדים ארוכים ונעלים סגורות 

 ק בקרבת מקום שני דליי מים.מומלץ להחזי 
 

  כאחראי לקיום הוראות הבטיחותעל ידי אדם מבוגר, שישמש מדורה תודלק. 

 מהאש ילדים להרחיק יש. 

  המדורה באמצעות דלק או נפט.אין להדליק את  

 חומר הבעירה במדורה יהיה עץ בלבד.  

  מציתים וכו'(חזיזים, דלק וגז, תרסיסים, כל חומר דליק )המדורה מיש להרחיק. 

  בסמוך למדורה או להשאיר את המדורה ללא השגחה.אין לישון 

הדלקת 
 האש

 

התחשבות 
 במזג האוויר

 מזרחיות ברוחות המאופיינים אוויר מזג תנאי לעיתים קרובות בל"ג בעומר חלים 
 לגרום יכולים אלו תנאים .שרביות עד גבוהות בטמפרטורות המלוות ערות

 . ולרכוש אדם לחיי סיכון תוך ,צפויה לא במהירות שריפה להתפשטות

 החג מדורות בהדלקת זהירות במשנה לנהוג אוויר אלה ישמזג  בתנאי. 

 שירותי כיבוי  באתר שמתפרסמים מעת לעת כפי הבטיחות כללי על להקפיד יש
 .התקשורת ובאמצעי החברתיות ברשתות ,והצלה

 

 לקרר באמצעות מים ולכסות בחול. ,יש לוודא כיבוי מוחלט של האש בסיום  

  דקות לפחות כדי לוודא שהאש לא נדלקת מחדש 15יש להמתין. 

סיום 
 הפעילות

 

 תמודדות עם מצבי חירוםה 

 לכבאות והצלה לישראל 102 התקשרופעלו מיד לכיבויה ובמקביל,  במקרה של התפשטות השריפה.   

  הזעק סיוע רפואי.ו התגלגל מספר פעמים, שכב על הקרקעעצור!  –במידה והאש אחזה בבגדיך 

 .כוויה יש לקרר מיד במי ברז 
 

 איחוד מדורות

צימצום כמות פעלו לאיחוד מדורות בין קהילות, קבוצות וכיתות.  :האש ולוחמי החינוך משרד המלצתב
 ימזער את הסיכונים להתפשטות שריפות, ימנע פגיעה בנפש ויצמצם זיהום אוויר מיותר.המדורות 

  יחד נבטיח ל"ג בעומר בטוח ומהנה לכולנו. 

http://www.102.gov.il/


 הנחיות להדלקת מדורות בל"ג בעומר
 

 :ההכנות
 .מיותר אוויר זיהום מונע וגם בטיחותי גם -מדורות לאיחוד לפעול יש •

 .חולי שטח עדיף, דליקים מחומרים ונקי מבודד מקום לבחור יש •

 .להתקרב מילדים למנוע כדי, באבנים המדורה את לתחם מומלץ •

 .סגורות ונעלים ארוכים בגדים ללבוש יש למדורה סמוך •

 .מים דליי שני מקום בקרבת להחזיק מומלץ •

 

 :האש הדלקת
 .הילדים על וישגיח אחראי שישמש, מבוגר אדם ידי על ורק אך תעשה האש הדלקת •

 .נפט או דלק כגון, דליק נוזל באמצעות ולא, וניירות מצת, גפרור באמצעות ורק אך תתבצע ההדלקה •

 .הרוח כיוון עם האש את להדליק יש •

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

 .מהאש ילדים להרחיק יש •

 .השגחה ללא מדורה להשאיר אין •

 

 :המדורה סיום
 .לחלוטין כובתה האש כי לוודא יש •

 .בחול היטב המקום את לכסות יש •

 

 :בוער אדם כיבוי
 .תרוץ ואל עצור -בבגדיך אחזה האש אם •

 .פעמים מספר והתגלגל הקרקע על שכב •

 הזעק סיוע רפואי. •

 .ברז במי מיד לקרר יש כוויה •

 

 האש ללוחמי 102 חייגו, משליטה יוצאת והאש במידה
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 במעגל השנהזה"ב 

חראי על יישום אבמשרד החינוך,  אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח

בתחומי חינוך לזהירות ובטיחות בדרכים, קרוב לבבות לנושא  מדיניותה

אגף . הבמוסדות החינוך הטמעת החינוך לאורח חיים בטוחעל נגישות ו

חינוך לערכים תרבותיים וחברתיים בנושאים אלו בכל מוסדות שוקד על 

לתיכון. ועד  יסודימה רצף חינוכיתוך קיום  ומקיף את כל המגזריםהחינוך 

הכשרת כוח על פיתוח חומרי למידה ועל האגף אחראי על הקצאת משאבים, 

 מקצועי. אדם

 שומרים על הילדים בל"ג בעומר

מיון  בל"ג בעומר, מגיעים לחדרי די שנהמ

 כוויותמו שונות תאונותשנפגעו ב ילדים רבים

 מחוסר זהירות ליד המדורות. כתוצאה

חשוב להקפיד על כללי בטיחות בעת הבערת 

 מדורה, בהתכנסות סביבה ובכיבויה.

 

מיקום המדורה, הקרשים, העשן, אופן ההדלקה 

 .והכיבוי ועוד

 

 !ובל"ג בעומר נזהרים מאש...כמו מאש

לחדרי המיון   ילדים פניותהנרשמות כמו כן, . 

אכילת בגין נפילות ממקומות גבוהים וחנק מ

 …עודקראו .  מצות

 החגהסברה לקראת 

איסוף קרשים למדורת ל"ג בעומר והבערת 
 התלמידים את חשיפת יםמגדילהמדורות, 

לתאונות ולתרחישים שיש בהם סיכון. 
בנייה, בשעות  אתריבדרכים, הימצאותם ב

מצריכה הכנה והדרכה חשיכה וליד המדורה, 
  ג.של התלמידים לקראת הח

באש ת כללי הבטיחות אחשוב לשוב ולרענן 

  .מבוגר אחראיה יהיה ולהדגיש שבכל מדור

 

 סיכונים ושיטות התמודדות -נהגים צעירים 

( הם קבוצת הגיל 24 -17נהגים צעירים )בני 

בתאונות דרכים בעלת המעורבות הגבוהה ביותר 

ובאופן ספציפי בתאונות יחיד. מעורבותם הגבוהה 

של נהגים צעירים בתאונות, נובעת בעיקר 

. מחוסר ניסיון ומנכונותם להסתכן ברמות גבוהות

 …קראו עוד

 

 תוכן הגיליון

o ל"ג בעומר בהיבט 

  חות בדרכיםהבטי
 

o  נזהרים מאש כמו

 מאש
 

o  פעילות לשינון כללי

 בטיחות באש
 

http://www.beterem.org/pages/%D7%A4%D7%A1%D7%97_%D7%91%D7%98%D7%95%D7%97_%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D.aspx
https://www.google.com/url?q=http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9451BD0C-B7B7-494D-8D6F-2FC475BFC904/128745/nehagimzehirim.doc&sa=U&ved=0ahUKEwjr1ceO763eAhWIUlAKHUd0B0QQFggMMAQ&client=internal-uds-cse&cx=partner-pub-9524653743360546:6661840109&usg=AOvVaw3P4FWh5UK4kgRcaJ08jefV
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 הנחיות להליכה בטוחה

 הקפידו ללכת תמיד על המדרכה ולא על הכביש. .1

 תמיד בשול השמאלי של הכביש עם הפנים מול כיוון התנועה.במקום שאין מדרכה יש ללכת  .2

 היזהרו מכלי רכב החונים על המדרכה ולכו על המדרכה בצידה הרחוק מהכביש. .3

 לפני חציית כביש יש להביט לכל הכיוונים, ורק אם הכביש פנוי לחלוטין לחצות בבטחה. .4

 הקפידו לא לרדת בפתאומיות לכביש ולא להפתיע את הנהגים. .5

מומלץ לחצות כביש רק במקומות בטוחים כגון גשרים ומנהרות להולכי רגל ובמעברי חצייה  .6

 מרומזרים.

בחרו מקום שבו תוכלו לראות היטב את תנועת כלי הרכב  -במקומות בהם אין מעבר חצייה קרוב  .7

 והנהגים יוכלו לראות אתכם. רק לאחר שווידאתם את תנאי החצייה תוכלו לחצות. משני הכיוונים

גם בזמן שהרמזור ירוק ודאו לפני תחילת החצייה שהמכוניות עוצרות לפני מעבר החצייה ושאין רכב  .8

 אותן. שעוקף

 

ל"ג בעומר בהיבט בטיחות 

 בדרכים

מרוכזים בעיקר בחיפוש  םלאסוף קרשים למדורות. ה התלמידיםמתחילים לקראת חגיגות ל"ג בעומר, 

שדה הראייה שלהם  . לעתיםנכונה כבישהליכה בטוחה ובחציית לא תמיד מרוכזים ב, אך אחר קרשים

בדרכים כיחידים נעים דים התלמי תאונות דרכים.ב ים להיפגעעלולהם מוסתר וכתוצאה מכך 

בתוך  למקום האחסון או למקום המיועד למדורה. את הקרשים שאספו יםעבירתוך שהם מ בקבוצותו

ולא כך, התלמידים נמצאים בדרכים גם בשעות חשיכה ואינם מקפידים על לבישת בגדים בהירים 

 עונדים מחזירי אור.

 

בתקופה הקרובה לל"ג בעומר נרשמת מדי שנה עלייה של מספר תאונות 

נפגעו בתאונות  2017שנת . ב14 – 0 בגילאינפגעו ילדים רבים דרכים בהן 

 ילדים, כולם פצועים קל. 22דרכים 

קיימת עליה באחוז הפניות למיון השנים האחרונות  10-בבל"ג בעומר, 

עקב כוויות בהשוואה לשאר ימות השנה. כוויות מאש גלויה נחשבות 

כווים נ תלמידיםכפגיעות חמורות ולרוב אף מסכנות חיים. מרבית ה

 . ממסמרים הנמצאים בקרשים או גחלים בועריםמ
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 בשעות הערב לבשו בגדים בהירים וענדו מחזירי אור כדי לאפשר לנהגים להבחין בכם בקלות. .9

 לפני החצייה עצרו במרחק של צעד או שניים לפני שפת המדרכה. .11

 צה את הכביש לבד!לא חו 9ילד עד גיל  .11

מדריכי תנועות נוער היוצאים עם קבוצות חניכים לאיסוף הקרשים יתכננו את מסלול ההגעה והחזרה  .12

 את כל החניכים בקבוצה לגבי כללי ההליכה והחצייה הבטוחה.  ויתדרכו

 

 מחזירי אור לשמירה על נראות בתנאי חשיכה

, יש סביבה חשוכה או מוארת חלקיתלנראות ב

ווח ט רבה בהגנה על בטיחותם של הולכי רגל.חשיבות 

להוות סכנה. על בשעת חשיכה המוגבל עלול הראיה 

תאורה נמוכה יראות טוב יותר ולבלוט על רגע מנת לה

פוגעת הקרן אור . מחזירי האורחשיכה, יש לענוד ו

בעוצמה רבה יותר מאשר מבגד מוחזרת  במחזיר אור

גם בתנאי ולך הרגל לראות את ההג ומאפשרת לנכהה 

 תאורה נמוכה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חזרה לדף ראשון
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 :כללי אש לבטיחות במדורה

o משלב איסוף הקרשים, הקמת המדורה ועד סיומה שילווה את המדורה, החל מבוגר אחראי ממנים 

o ודברים בולטים שעלולים לחתוך ולפצוע קרשים ללא מסמרים אוספים 

o במרחק ביטחון סביר ממבנים ,שטח נקי מקוצים ומעשביםממקמים את המדורה ב 

o קלא מבעירים מדורה מתחת לקווי חשמל וטלפון, בקרבת עצים ושיחים או מתקני דל 

o המרחק מהמדורה השכנה מספיק גדולמוודאים ש 

o מנת לסמן את הקו שאותו לא עובריםעל  ,גבול בטיחות למדורה מאבנים מגדירים 

o צים וגחלים להגנה על הגוף מפני ג נועלים נעליים גבוהות ולובשים מכנסיים ארוכים וחולצה המתאימה

 וכן מעקיצות זוחלים ושרצים הנמשכים אל חום המדורה

o שממנו אפשר יהיה להתקשר למכבי אש או אמבולנס בעת הצורך טלפון ניידמצטיידים ב 

o עזרה ראשונה מצטיידים בתיק 

o מלאים למקרה של התפשטות שריפה דליי מים מחזיקים בקרבת המדורה שני 

o לרגע אפילו לא ,לא משאירים את הילדים ללא השגחה 

o גז כלי דלק אובקרבת האש מ מהמדורה ובשום אופן לא מחזיקים מרחיקים כל חומר דליק 

o ביבהולא מס פעילויות לילדים מבצעים לצד המדורה 

o (להשחילם על חוט תיל והבצלים מהאש )רצוי האדמה תפוחי רק מבוגר מכניס ומוציא את 

o מדי לאכילה כדי שלא  אינם חמים תפוחי האדמה והבצליםלפני הגשתם לילדים, יש לוודא ש

 .לכוויות בפה יגרמו

o על ידי שפיכת חול או מים ,כיבוי מוחלט של המדורה מוודאים בסיום המדורה 

o לתחנת מכבי האש 102 מיד לכיבויה ובמקביל מטלפנים פועלים ל שרפה,במקרה ש 

 

 

 חזרה לדף ראשון

 

 נזהרים מאש כמו מאש
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 כללי בטיחות באש שינוןפעילות ל

ומשוחחים  בסרט וידאו ופיםצת זו שלושה שלבים: בהתחלה התלמידים פעילוב

 על המסרים של הסרט. בשלב שני לומדים את כללי בטיחות בסביבת המדורה.

 בשלב שלישי עורכים חידון מילים.

 שלב ראשון

 .לחצו כאן לצפייה  על פי השאלות:  לאחר מכן שיחהו בסרט וידאו צפייה 

 לשיחהשאלות 

 להדליק מדורה?והיכן אסור כללים היכן מותר הלשם מה נקבעו  .1

  ?ם האירועהמדורה לאחר שמסתיימה צריך לעשות עם  .2

 פני אש?ממדוע צריך להישמר  .3

 שנישלב 

כללי הבטיחות בסביבת המדורה. כל תלמיד מקבל קלף שעליו  ימודלמשחק ל

בן/בת למצוא את התלמידים יתבקשו  .אחד הכללים משפט רשום מחציתו של

הכלל. לאחר מציאת בן הזוג, שני משפט קלף המשלים את הזוג שבידם ה

 התלמידים יקשטו את הכלל וידביקו את הדף על גיליון בריסטול בכיתה.

 כללי בטיחות באש

 חצי שני של הכלל חצי ראשון  של הכלל

 להעביר את הפצוע לטיפול רפואי כוויה יש לקרר במים קרים
 מוודאים שהאש אכן כוותה את האש מכבים מיד לאחר השימוש 

 מוודאים שהמקום נקי מעשבים בוחרים מקום מתאים למדורה 
 צריך להיזהר שלא להיכוות כאשר מוסיפים עצים למדורה

 או חול למקרה שהאש תתפשט בקרבת מדורה חובה שיהיו דליי מים 

 ונפטכדוגמת בנזין  מדורה לא מדליקים בנוזל דליק
 מתגלגל על הארץ על מנת לחנוק את האש מי שאחזה בו אש לא רץ אלא

 למדורה, יש למנות מבוגר כאחראי למדורה ילדים אינם יכולים להיות אחראים 

 .בגדים ארוכיםונעליים סגורות באים ב מדורה מניעת היפגעות מאש הל

 בנייןלקווי חשמל, ליד מתקני דלק ועצי  אין להבעיר מדורה מתחת

 

 

 כללי בטיחות באש -פעילות 

https://www.youtube.com/watch?v=xFY3OBgBFYY&t=4s


 אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח              
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 שלב שלישי

 שבהן מסתתרת האותיות 'אש'.עורכים חידון מילים 

 תשובה שאלה
 אשכולית פרי הדר

 אשקלון עיר בדרום הארץ
 מיאש גורם לאובדן תקווה

 מאשר מסכים
 אשם חייב בדין

 אשר אחד משבטי ישראל

 אשנב חלון קטן, צוהר

 אשכול צרור של ענבים
 אשכנזי יהודי ממוצא אירופאי

 אשתקד בשנה שעברה
 אשמורת אחד מחלקי הלילה

 אשפה זבל, פסולת
 בואש חיה המדיפה ריח רע

 אשת חייל מי ימצא …השלם: 

 אשתאול ישוב בדרך לירושלים
 

 

 

 לעשותו יום שמחה והדלקה

 ל"ג בעומר שמח

 

 

 

 

 

 חזרה לדף ראשון


	כרטיס מידע-הנחיות-לג-בעומר-תשעט
	לג בעומר-הנחיות-בטיחות-כיבוי-אש-והצלה
	זהב-לג-בעומר-תשעט
	Untitled



