
 מודעות

מודעות היא השלב  

הראשון בדרך  

 ...לפתרון



 
דילול מסת החומר 

 . הדליק מהעצים

 

 
נקה מרזבים וגגות רעפים 

 טרם עונת הקיץ

 
דילול  שיחים  
ועצים במרחק 

מטרים   30של עד 
 מהבית 

 

 
החזק גלגלון מים  

 25באורך של 
 מטרים

 
 מחסן האחסוןמקם את 

   הרחק מהבית
 
 

 
 כביש גישה  \דאג לשביל

עת ומספר פנוי בכול לבית 
 בית גלוי ובולט לעין

 

 

 

מעכבי בעירה   צבע בחומרים
 משטחי עץ ופרגולות

 

 
טפח מדשאה כאזור חיץ  

 במרחק  
 מטרים מהבית   10של עד 

 
 סלק גזם  

עצי הסקה  
החזק במרחק  

  10של לפחות 
 מטרים מהבית

 

 

גלאי עשן   התקן
במקומות  

 קריטיים בביתך
 



 

 

שתילת צמחים עמידים לאש בגינתך  

 עיי כך הפחתת הסיכון לביתך  



 צמחים ועצים בעלי עמידות טובה לאש

 (אלון השעם)אלונים 

חרובים 

תותי בר 

  אלה 

אפטניה 

פורטולקות 

קקטוסים 

קנה הודי 

אלוורה 

כף הקנגורו 

 

 



 דוגמא לטבלת צמחייה עם עמידות טובה לאש 



 שטח הגנה פריפריאלי מסביב לבית 

 הקפד לתחזק את שטח ההגנה מסביב לבית

 (צמחייה מתאימה, מדשאה)

הסר מכשולים וחסמים משטח זה. 

  בחירום לוחמי האש יגנו על ביתך בשטח זה

 .לכן דאג לתחזקו

 



 תכנית מילוט לחירום
 

 

 

 דאג להכין את משפחתך והצג בפניהם את התכנית

 .לחירום

 איחוד כוחות )הכינו תכנית חירום ברמת הרחוב

 (ישפר פלאים את המוכנות והתגובה

 



 ברזי השריפה בקרבת ביתכם

ברז השריפה הוא מקור המים ללוחמי האש. 

בלי מים לוחמי האש לא יוכלו לגבור על האש. 

דעו היכן ממוקמים ברזי השריפה ברחובך. 

הקפידו לא לחסום ברזים אילו. 

דליפה בברז השריפה\דאגו לדווח לרשות על תקלה. 



 הרמת הנוף

מטרים   4גיזום והסרת ענפים עד לגובה של 

 .  בעצים בוגרים בגינה

 



לתחזק את כול השטח ולא רק את  

 ...מה שנראה לעין



 מסלעות

המסלעה בשילוב כיסוי צמחי מתאים יכולה לשמש  

 .מחסום ומעכב לאש בצורה מאוד יעילה ומשמעותית



 דרכי גישה וצירי תנועה

על דרכי הגישה לביתכם וצירי התנועה חייבים להיות  

לא להתעצל ולפנות את  .פנויים ונגישים בכול עת

 הגזם למקומות שהוגדרו לשם כך על ידי הרשות  



 דיווח

דווחו לרשות ולשרותי הכבאות המקומיים על 

ליקויים או מפגעים העלולים לסכן את  

 ביתכם בעת אירוע שריפה

 

 



 חינוך והסברה

חינוך והסברה לכלל הגילאים יגבירו מודעות  

ישפרו מוכנות ויפחיתו משמעותית את הסיכון  

 .לשריפות



 צוות חירום שכונתי – ש"צחצוות 

 
  הכנת כוח פעולה ותגובה ראשונית על בסיס ישובי או

 .שכונתי

  בשיתוף פעולה ואיחוד כוחות המוכנות וההתמודדות עם

קהילה תהיה יעילה מהירה  \אירוע שריפה ברמה שכונתית

 .ומשמעותית


