
 הנחיות משרד החינוך לל"ג בעומר 
  

 לקראת ל"ג בעומר מפרסם משרד החינוך הנחיות והמלצות בטיחות 

 לקראת ובעת הבערת המדורה

 מנכ"ל המשרד, שמואל אבואב: "הנחיות אלו תכליתן לדאוג שהאחראים על הפעילות,

 יפעלו בשיקול דעת וימנעו מילדים להיפגע במהלך אירועים אלו".

  

 ההמלצות:עיקרי 

  באחריות הגוף המארגן )תנועת נוער, מוסד חינוכי וכדומה( לדאוג שיהיה ליווי מבוגר בכל

 הקשור להכנה וביצוע הבערת האש בהשתתפות בני נוער

  מד"א משטרה ומכבי אש –לאחראי יהיה טלפון נייד ובו מספרי חירום 

 את הילדים והנוער  לפני כל יציאה לפעילות שיש בה הדלקת מדורות, יש ללמד ולהנחות

 : בכללי הבטיחות במדורה הרשומים מטה

  

 

 :הכללים הבאים מיקום המדורה ייקבע על ידי האחראי לפי .1    

 ושיחים בשטח נקי מקוצים, מעשבים, עצים 

 במרחק סביר ממבנים וממתקנים 

 וטלפון המדורה לא תמוקם מתחת לקווי חשמל 

 לא בקרבת מתקני דלק 

  בחורשות ובמקומות המיועדיםהמדורה תמוקם רק  לכך 

מומלץ לנעול נעליים סגורות, ללבוש מכנסיים ארוכים וחולצה מתאימה להגנה  .2

 על הגוף מפני גחלים, וכן מעקיצות זוחלים ושרצים הנמשכים אל חום המדורה.

 1.5שטח האש של המדורה יהיה מסומן באבנים מסביב למדורה במרחק של  .3

להתקרב אל האש. יש לתת תשומת לב לכך,  מטר לפחות, כדי למנוע מילדים

 כי מדורה גדולה במיוחד עלולה להתמוטט.

חל איסור להבעיר אש באמצעות חומרים דליקים כגון בנזין, נפט וכדומה ואין  .4

 להחזיק חומרים אלו בקרבת המדורה.

חל איסור להשליך מכלים ריקים מכל סוג, חזיזים, קליעי נשק או עץ צבוע  .5

דבר זה מסוכן  –ה. כמו כן, אין להתיז דלק על אש בוערת בצבעי שמן למדור

 ביותר!



הוספת עצים וקרשים לליבוי המדורה תעשה על ידי האחראי תוך שמירה על  .6 

 כללי הבטיחות

יש להחזיק בקרבת המדורה אמצעי כיבוי כמו מים, חול למקרה של התפשטות  .7

 השריפה.

את המדורה באופן מוחלט במידה וישנה כוונה לישון באזור המדורה, יש לכבות  .8

מבעוד מועד. במדורות המתבצעות בחוף הים תהיה תשומת הלב של 

 האחראים לאיסור מוחלט של רחצה.

 בסיום האירוע יש לוודא כיבוי מוחלט של המדורה, בעזרת מים או חול. .9


