
הנחיות בטיחות אש לל"ג בעומר

עשה
יש למקם את המדורה בשטח נקי מקוצים ועשבייה, כ- 25 מ' לפחות ממבנים.  .1

יש לתחום את המדורה באבנים, למניעת גישת ילדים אל האש.  .2
יש למנות אחראי מדורה, אדם בוגר שישגיח על הילדים וידאג להבערת אש.  .3

יש להרחיק מהמדורה חומרים דליקים ובלוני גז.  .4
רצוי שהמשתתפים במדורה ינעלו נעלים גבוהות וילבשו בגדים ארוכים  .5

להגנה מפני גיצים וזוחלים ארסיים.        
יש להדליק את המדורה באמצעות לפיד ע"י אדם בוגר בלבד, ללא שימוש בנוזל דליק.  .6

הוספת קרשים למדורה תיעשה בזהירות מירבית.  .7
יש להחזיק בקרבת המדורה צינור מים מחובר לברז או מטף כיבוי או דליי  .8

מים למקרה של התפשטות האש.   
חייב להיות בשטח המדורה מכשיר טלפון סלולרי לאזעקת עזרה.  .9

יש לקרר כוויות באמצעות מים רגילים ולפנות את הנפגע למתקן רפואי.  .10
בסיום המדורה יש לכבות אותה היטב ע"י שפיכת מים או חול.  .11

אל תעשה
אין להתיז דלק על האש הבוערת. פעולה זו מסוכנת ביותר!  .1

אין לזרוק למדורה הבוערת מיכלי אירוסול, חזיזים או קליעי נשק העלולים  .2
להתפוצץ ולפגוע  באנשי המדורה.  

אין להבעיר מדורה מתחת לקווי טלפון וחשמל, בקרבת מתקני דלק, עצים שיחים  או קוצים.  .3
אין לישון בתוך שקי שינה סמוך למדורה.  .4

אחזה אש בבגדיך – פול ארצה! התגלגל. יש לכבות את האש באמצעותמגבת/שמיכה   .5 
או מעיל רצוי מורטב במים.

זכור-במקרה של אובדן שליטה על האש יש להתקשר 

למוקד הביטחון 2999!!
"חוגגים נכון ומונעים אסון"



 
 

Fire Safety Guidelines – Lag B’Omer
Dos
1. Position the bonfire in an area free of thistles and weeds, at least ~25 meters away  
 from  buildings.  
2. Surround the bonfire with stones, to block child access to the fire.  
3. Appoint someone as responsible for the bonfire - an adult who can supervise the   
 children and light the fire.  
4. Keep flammables and gas tanks away from the bonfire.  
5. Bonfire participants should wear closed shoes and long clothing to protect themselves  
 from sparks and poisonous reptiles.  
6. Only an adult should light the fire, using a torch. Lighter fluid must not be used.  
7. Use extreme caution when adding logs to the fire.  
8. A hose, connected to a spigot or fire extinguisher, or a bucket of water, should be kept  
 close by in case the fire spreads.  
9. There must be a cellular phone at the bonfire area to call for help.  
10. Cool any burns using water and seek medical treatment for the wound.  
11. At the end of the bonfire, extinguish it well by pouring water and sand on it. 

Don’ts
1. Don’t spray fuel on burning fire. This is extremely dangerous!  
2. Don’t throw aerosols, firecrackers, or bullets into the bonfire. They could explode and  
 wound people around the bonfire.  
3. Don’t light a bonfire underneath telephone and electrical lines, or near gas facilities,  
 trees, bushes, or thistles.  
4. Don’t sleep in sleeping bags near the bonfire.  
5. If your clothes catch on fire, fall to the ground and roll over! Extinguish the fire with a  
 towel/blanket or coat, preferably after wetting it with water. 

Remember! if the fire spreads out of control,
call the safety hotline at 2999!!

“Celebrate wisely,  
prevent tragedy”


