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בעקבות ריבוי הגשמים באזורינו, גדלה הסכנה עקב ריבוי צמחיה ועשביית בר העלולה לגרום 

 להתפשטות השריפות.

לכן, בתחנות הכיבוי ברחבי הארץ, נערכים למניעת שריפות בישובים, בשטחים הפתוחים, 

 באזורים כפריים ובקיבוצים.

 ים אליך, לעזור לנו למנוע את השריפה הבאה.אנו, בכבאות והצלה לישראל פונ

 להלן הפעולות שעל כל תושב לבצע בסביבתו הפרטית:

מ', זאת כדי  15 -ביצוע פס בידוד היקפי מסביב לבית ברוחב של כ – פס בידוד היקפי .1

למנוע התפשטות שריפה מהשדות, חורשות או יערות אל תחום הבית. פס הבידוד צריך 

 סולת.להיות נקי מעשבייה ופ

יש לנקש את שטח החורשות והשדות שבתחום  – צמחיית בר, חורשות, שדות ועצים .2

 הישוב מצמחייה יבשה וחומרים דליקים אחרים.

יש לוודא כי סביבת מבני הציבור בישוב תהיה נקיה מצמחיה יבשה,  – מוסדות ציבור .3

 בכדי למנוע התפשטות האש.

ת, המתבנים וכו', יהיו נקיים שטחי הרפתות, הלולים, החממו – מתקנים ומשקים .4

, כגון: ברז כיבוי, מצמחיה יבשה. בכל מבנה ומתקן יותקנו אמצעי כיבוי זמינים ותקינים

 גלגילונים, מטפים, מחבטים וכו' ו/או לפי הוראת מפקחי הגנה מאש.

המשקים, כדי פינוי פסולת וגרוטאות רכב וציוד מכני מחצרות  – סילוק פסולת וגרוטאות .5

למנוע הצטברות צמחיה יבשה המסייעת להתפשטות האש אל אזורי המגורים ופגיעה 

 בחיי אדם.

מכלי הגז והדלק יותקנו ע"י גורם מוסמך לפי התקנות והתקנים ובהתאם  – מכלי גז ודלק .6

ותקנות אחסנת דלק. השטח יהיה נקי ומגודר ויוחזקו בקרבתו אמצעי  158לדרישות ת"י 

מים לפי הוראות הכבאות. מכלי גפ"מ ו/או כל מיכל אחר שאינם בשימוש כיבוי מתאי

 יפונו.

חומרי הדברה וחומרים מסוכנים בכלל, יוחזקו לפי כללי  – מחסני חומרי הדברה .7

הבטיחות הנדרשים במחסן מוגן, נקי ומרוחק מאזור המגורים. יש לפעול בהתאם 

 להנחיות איכות הסביבה ועפ"י דרישות היתר הרעלים.

להקפיד על קיום תנאי בטיחות אש נאותים, עפ"י חוק רישוי  – בתי עסק ומחסנים .8

 עסקים ובהתאם לתקנות הגנה מאש.

 

 

 פעילות נכונה תמנע אסון !

 


