
 מחוז יו"ששירותי כבאות חילוץ והצלה 
 מפקדת תחנה אזורית בנימין

 -בלמ"ס-
 

       
 

 בס"ד
 כתוצאה מדליקות ונמנע אסון החבבט איך נעבור את החורף

 –מניעה 
 

 .בדיקה והפעלה של נפילת ממסר פחת מומלץ מספר פעמים בשנה ,מוסמךי חשמלאי בדיקת לוח חשמל הביתי ע"
 .תקינים יש לדאוג לתיקונם או להוציאם מכלל שימושמכשירים שאינם  -מכשירי חשמל 

 .י טכנאי מוסמךתבוצע בדיקה ע" -כיריים גז 
 חובה לבצע בדיקה וניקיון למתקן והארובה לקראת ההפעלה של תנורי גז ,דלק, עצים וכו'.  -תנורי חימום

 פ הוראות יצרן בלבד.חובת הפעלת תנורי חימום ע"
  וכן חובה להימנע מחיבור מפצל על השעון.לוודא שהשעון עם תו תקן ''כבה מאליו''  -שעוני שבת ניידים 

 חל איסור להעמיס צרכני חשמל שלא בהיתר. כ כמו" לוודא תקינות -מפצל שקעים וכבל מאריך
 .חוםפצת החומרים העלולים להתלקח מהו , ווילונות למיטותחימום חל איסור לקרב תנור 

 חימום מסוג רדיאטור ולהוציא תנורי אש גלויה מהבית(.)מומלץ להשתמש בתנורי 
 .יבש כביסה וביגוד רטוב על תנוריםחל איסור ל

 מנורות שמחממות הכולל ציוד אלקטרוני.בקרבת ומומלץ לנקות תנורים, מקררים )המנוע והרדיאטור(  -אבק 
 מומלץ לחזק אנטנות או כל דבר היכול לעוף בזמן משבי רוח וכו'.

 חל איסור להשאירם ללא השגחה.  -יכות חימום ע"י חשמלסדינים ושמ
 .להקפיד שלא יהיו בקרבת חומר המתלקח בנקל מחום, חובה פלאפון כגון מחשב ניד ו - מכשירים אלקטרונים

 יום.תיש לבצע טעינה בחלל פתוח ומוגן משריפה כולל מכשירים שבהם יש בטריות מסוג לי -אופניים חשמליות 
 , חובה להפעיל על פי הוראות יצרן בלבד.חל איסור להשאירם ללא השגחה -מכונת כביסה וייבוש בעבודה  

 בקרבת חדר מכונות וכו'.ומומלץ לרכוש ולהתקין במקומות המומלצים כגון חדרי ילדים ,הורים  -גלאי עשן עצמאי
 מסוג אבקה יבשה. גק" 3 (מינימום)לרכוש מטף  מומלץ
 .יקבע בכך שקצהו מגיע לאזור המרוחק ביותר(י)אורכו  / מחסןבכניסה לבית מומלץ להתקין  -תקניכיבוי גלגלון 

 .co)רקולציה של אוויר מחשש להרעלת גז חד תחמוצת הפחמן )ילסמומלץ להשאיר פתח אוורור תמידי 
 כגון גפרורים , מצתים וכו'. אמצעים הגורמים לשרפה חובה להרחיק מילדים -רמים מציתיםגו

 תעשה בסביבה בטוחה על גבי משטח מתאים והרחק מחומרים דליקים. -הדלקת נרות
 גם לזמן קצר(.על האש ללא השגחה )אין להשאיר סירים  -בישול

 חל איסור לאחסנם במקום סגור. -מכלי גז ודלק
 לפני השינה(. /ספהחובה לוודא כיבוי מוחלט של הסיגריה )יש להימנע מלעשן על מיטה -ןעישו

  מומלץ להשתמש בתאורה נטענת. ,יש להימנע מהדלקת נרות -חשמל הפסקת
 חובה להשאיר אותם נקיים מציוד דליק וכן למעבר בעת שרפה או חרום -חדרי מדרגות

 
 – שריפה בעת אירוע

 .102 -/פלאפון טלפון - חובה להודיע במידי לתחנת הכיבוי ב
 כמה שיותר פרטים היכולים לעזור לכוחות הכיבוי. יש לדווח לתחנת הכיבוי מה נשרף? כתובת מדויקת? העברת

 חובה להשאיר מספר פלאפון להתקשרות להמשך קבלת פרטים נוספים.
 חובה לבצע ניתוק מקורות אנרגיה כגון חשמל , גז , דלק וכו'.

 ובמקביל להזעיק עזרה נוספת. יש לבצע ניסיון כיבוי
 .תחובה להוציא אנשים ובעלי חיים וציוד יקר ערך מהבי

 חובה לוודא יציאת האנשים מביתם.
 דלתות למניעת התפשטות העשן והאש. חובה לסגור ביציאה מאזור השרפה )חדר/דירה (

 .ולוודא סגירת דלתות בדירות הסמוכות לפתוח פתח לשחרור עשן במקומות הגבוהיםיש  -חדרי מדרגות 
 בזמן שרפה חובה להימנע משמוש במעלית. -מעליות 

 )חובה להימנע משאיפת עשן וכו'(ת באירוע שרפה.סקרנים מפני הסכנות הכרוכומשפחה ובני להרחיק  יש
 למקום האירוע לרכבי הכיבוי )למנוע חסימה ע'' רכבים וכו'(פנוי עד הגעה ציר  חובה להשאיר

 .חשובים בהגיע כח כיבוי למקום יש לפנות למפקד האירוע ולעדכנו בפרטים
 .יש להישמע לכוחות הכיבוי וההצלה

 

 ''הדרך הטובה לכבות שרפה היא למנוע אותה''                
 שגזרת בנימין מחוז יו"והצלה  חילוץ תמיד לשירותכם תחנת כבאות      

 
 בברכת גמר חתימה טובה,

 שלמה )מומי( לובינר
 מפקד תחנה אזורית בנימין

 מחוז יו"ש -הרשות הארצית לכבאות והצלה 


