
 מידע להורה דף   –ה  מדורה בטוח

. ורהם בעת בניית המדאחרים נפצעיעשן המדורות. או מות מהמדורילדים רבים נפגעים ל"ג בעומר בכל שנה ב .מדורה זה לא משחק ילדים

 . חיונימדורות קטנות לעתים מתפשטות במהירות והופכות לסכנה ממשים לאנשים ולסביבהפצע. אפשר להיגם בעת בניית המדורות 

 לווה את המדורה משלב התכנון וההקמה ועד לסיום המדורה בצורה בטוחה.המיהיה מבוגר אחראי ש

   בחירת מקום המדורה:

 :  דורהלמשטח מאושר  
שרו  רים שהוכברחבי הארץ פרט לאזובל"ג בעומר  הוצא צו על איסור הדלקת מדורות  (  התשפ"א  -  2001) השנה   שימו לב:

 למטרה זו וקיבלו אישור של הרשות הארצית לכבאות והצלה.  
 : שבסעיף זהנאים ת בת ר מאושר ושעומדשהמדורה שבאחריותכם ממוקמת באזו וודאו

 
 . , עדיף על אדמה חולית ם או עשביםשטח שאין בו קוציבחירת 

 
 : הגוממדורה שאינה בתוך כללים למיקום 

גם  בשום אופן אין להדליק מדורה בשטח יער וחורש שימו לב: . יםמטר 300 לפחות –ר מדורה ליעבין המרחק  -
 בו אזור ייעודי למדורות.אם הוקצה 

 מטרים.  50 לפחות –המרחק בין מדורה למבנה  -
 . יםמטר 40  לפחות –י גז ודלק נהמרחק בין מדורה למתק -
 מטרים.  20 לפחות  –מל וטלפון ורה לקווי חשהמרחק בין מד -
 מטרים.  5 לפחות  –מדורה למדורה אחרת  המרחק בין -

 

 מדורה: בסיס לבניית ה
 רה באזורים בטוחים בלבד  שהילדים מחפשים קרשים וחומרי בע וודאו •

 לולים לגרום לפציעות שעאסוף רק קרשים ללא מסמרים או חפציפ חדים לילדים ל ירוהזכ •

 על העברת הקרשים למקום המדורה באופן זהיר ובטיחותי פקחו •

 בנות בתוכה את המדורה.ולור גומה חפ. במידת האפשר מומלץ לורה עם אבניםמדאת אזור ה דאגו לתחום  •

מטרים    1.5עד  מטרים. הנחת חומרי הבעירה    3עד  שנבנית  בסיס המדורה    היקףגודל המדורה:    עמדו בכללי  •
 מגובה הקרקע. 

 יד מקום המדורה דליי מים לשני  לפחות  מראש  הכינו •
 

 :בטיחותכללי  –דולקת מדורה 
 וך רגעים ולהתפשט במהירות עלולה לצאת משליטה תאש  גע! לא לר אפילו   –השגחה  לא משאירים את הילדים ללא  

   בטלפון נייד ובתיק עזרה ראשונה מראש להצטייד •

 הות.בגדים ארוכים ונעליים גבו: ים מתאימיםעם בגד להגיע להזכיר לילדים •

 ד'( )דלק/נפט וכ. אין להדליק את המדורה באמצעות נוזל כימיקלי מבוגר בלבדידי על  –ורה הדלקת המד •

 לא לאפשר לילדים לחצות את גדר האבנים שסביב המדורה •

 אין לקרב למדורה חומר דליק •
 

 בסיום המדורה:
 כת חול ו/או מים  כיבוי המדורה על ידי שפי •

 י עזיבת המקוםלפנ י מוחלטכיבו לוודא •

 ת גרום לכוויות קשוות ל רותחות עלולגחלים  –  אין לאפשר לילדים להתקרב לגחלים הכבויות •
 

 חירום במקרה 
 המקום באופן מידיילדים מהרחק  -טות האש או שריפה במקרה של התפש •

 לכוחות הכיבוי וההצלה  102ריפה באופן בטוח ובמקביל חייג לכיבוי השמיד פעל  •
 
 

 ל"ג בעומר שמח ובטוח! 


