
להלן הנחיות בטיחות אש לחג הפסח

בדיקת חמץ בערב שלפני ליל הסדר.  .1
ביעור חמץ ביום ליל הסדר.  .2

הדלקת נרות חג בליל הסדר.  .3

בפסח ישנם מספר גורמים המשפיעים על בטיחות אש

הנחיות בטיחות לחג הפסח

חג פסח שמח ובטוח!

aבעת הדלקה ושימוש בנר לצורך בדיקת חמץ יש להקפיד      
  שבעתיים בזמן הדלקת הנר באזור הבדיקה ובבדיקה עצמה.

aבעת ביעור חמץ בבוקר ליל הסדר יש לוודא נוכחות מבוגר     
אחראי במקום הבערת החמץ.   

aיש להימנע מביעור החמץ בקרבת חוטי חשמל, רכבים חונים ושדות    
  קוצים.

aאת ביעור החמץ יש לבצע במקום הנקי מחומרים דליקים.
aבזמן הבערת החמץ חל איסור על הוספת חומרים דליקים כגון     

בנזין, נפט, ספירט או סולר.  

aהרחק סקרנים ופעוטות ממקום הבערת החמץ.
aבליל הסדר בעת הדלקת נרות החג הקפד על כללי הזהירות.

aהצב את הנרות על משטח יציב ולא דליק ומנע מרוח פרצים ללבות    
את אש הנרות.   



Safety Guidelines – Passover
During Passover, a number of factors impact fire safety
1. The search for chametz (leavened food) on the night  
     before the  Seder. 
2. Burning chametz on the morning before the Seder. 
3. Lighting Yom Tov candles on Seder night.

Have a happy and safe  
Passover!

When lighting and using a candle to search for chametz:  
take special care when lighting the candle in the search area  
and during the search itself.
When burning chametz on the morning before the Seder, make  
sure a responsible adult is present on site.
Avoid burning chametz near electrical wires, parked vehicles,  
and thistle fields. 
Burn chametz in a place where there are no flammable materials. 
When burning chametz, adding flammable materials such as  
benzene, oil, ethanol, or diesel fuel is prohibited. 
Keep curious onlookers and children away from the area where 
chametz is burned. 
Comply with safety rules when lighting Yom Tov candles on Seder 
night. 
Place the candles on a stable, inflammable surface, and make sure 
drafts don’t intensify the flames. 
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Fire safety guidelines for Passover are as follows:

Security and Emergency Branch


