הנחיות ודגשי בטיחות – ל"ג בעומר
א .לכל אירוע ל"ג בעומר תמנה הקומונרית מבוגר אחראי ) מעל גיל (18
ב .על הקומונרית לעבור בעיון על ההוראות הנ"ל עם המדריכים ולהנחותם מה לעשות המקרה של אירוע
חירום כגון התפשטות האש או פציעת חניך.
הדלקת מדורות:
א.

מיקום המדורה ייקבע על ידי אחראי האירוע ויושם דגש על הדרישות המפורטות להלן:
השטח יהיה נקי מקוצים ,מעשבים ,מעצים ומשיחים.
המרחק ממבנים וממתקנים יהיה סביר
אסור בהחלט להדליק מדורה מתחת לקווי חשמל וטלפון ובקרבת מתקני דלק.
ביערות ובחורשות יש להדליק מדורה במקומות המיועדים לכך בלבד.

ב.

יש לנעול נעליים שלמות וללבוש מכנסיים ארוכים וחולצה מתאימה להגנה על הגוף מפני גצים
וגחלים ומפני עקיצות זוחלים הנמשכים אל חום המדורה ועלולים להיות ארסיים.

ג.

שטח האש של המדורה יהיה מסומן באבנים מסביב למדורה במרחק של  5.1מ' לפחות ,כדי למנוע
מחניכים להתקרב אל האש .יש לתת תשומת לעובדה שמדורה גדולה במיוחד עלולה להתמוטט.

ד.

את המדורה יבעיר האחראי בלבד .יש להזהיר מפני מסמרים חלודים ומזוהמים הנעוצים במשטחי
העץ המשמשים לבעירה העלולים לפצוע את המשתתפים.

ה.

אסור להבעיר אש באמצעות חומרים דליקים כגון בנזין ונפט .כמו כן אין להחזיק חומרים אלו
בקרבת המדורה.

ו.

אסור להשליך מכלים ריקים מכל סוג ,חזיזים ,קליעי נשק או עץ צבוע בצבעי שמן למדורה .כמו כן
התזת דלק על אש בוערת אסורה ומסוכנת מאוד.

ז.

הוספת עצים וקרשים לליבוי המדורה תיעשה על ידי האחראי תוך שמירה על כללי הבטיחות.

ח.

יש להחזיק בקרבת המדורה אמצעי כיבוי כמו מים או חול למקרה של התפשטות האש.

ט.

אם יש כוונה לישון באזור המדורה ,יש לכבות את המדורה באופן מוחלט מבעוד מועד.

י.

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

יא .אסור להשתמש ולהפעיל זיקוקין די-נור בשטח בית הספר ובאירועי בית הספר.
יב .אין לקיים תהלוכת לפידים.
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