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מפקד 32/20
לכבוד:
מר שמעון סוסן
ראש מועצה אזורית חבל מודיעין
הנדון :היערכות לקיץ הקרוב -מועצה אזורית חבל מודיעין
בימים אלו מדינת ישראל מרכזת מאמץ למניעת התפשטות נגיף הקורונה ,זוהי מציאות חדשה
בעבור כולנו והמדינה נמצאת כעת בשעת משבר גדול.
במקביל למאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה ,אנו בכבאות והצלה תחנה אזורית
איילון ,נערכים לקיץ הקרוב בצל נגיף הקורונה.
מתוך קשת האיומים שאליהם נדרשת תחנת איילון לתת מענה קיים איום המרכזי שהינו:
שריפות יער ,חורש טבעי ושטחים פתוחים  ,שבכל שנה מכלות אלפי דונמים ומעבר לפגיעה בחי
והצומח גם קיימת סכנה ממשית לפגיעה ברכוש ובחיי אדם!
עונת הקיץ טומנת בחובה אתגרים רבים למערך הכבאות בין היתר:
 .1חופשת הקיץ במוסדות חינוך.
 .2נוכחות גבוהה של מטיילים בפארקים וביערות.
 .3שעות אור יום ארוכות.
 .4מצב בטחוני.
 .5ימי קיצון בעקבות מזג אוויר לא שגרתי ,שמלווה בחום גבוה מהרגיל ,רוחות ותנאי לחות לא
שגרתיים.
השנה כתוצאה מגשמי ברכה ,הצמחייה העשבונית בשיא הפריחה ולכן מטען האש הצפוי באזורים
נרחבים יהיה גדול מהרגיל וישנו צפי שבאזורים שהוגדרו כמוקדי סיכון תהיה סכנה לשריפות רבות.
בתהליך ההיערכות לקיץ שותפים גורמים חירום רבים ומשמעותיים כמו :קק"ל ,רט"ג ,משטרת
ישראל וגורמי חיוניים נוספים.
חלק גדול מהיערכות טמון בשיתוף הפעולה שלכם ,יישום ההמלצות והעברת המסרים לאוכלוסייה
ובקרה עכל תהליכי התקדמות נושא ההיערכות.

בברכה,
סגן טפסר אורן שישיצקי
מ"מ מפקד תחנת איילון
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היערכות בטוחה לקיץ ביישובים כפריים וקיבוצים הסמוכים לאזורי צמחייה:
 מומלץ לעשות פס בידוד היקפי מסביב ליישוב ברוחב של כ 20 -מ' למניעת התפשטותהשריפה מהשדות אל תוך היישובים .בנוסף ,יש לנקות צמחיה וקוצים סביב למטעים,
שדות ,לולים ,רפתות המתבנים וצוברי הגז.
 ניכוש הצמחייה היבשה וקוצים בצדי הכבישים הפנימיים ,ולאורך דרכי הגישה בשדותובשטחים המעובדים ,רצוי לאפשר רעייה בשטחים פתוחים על מנת לדלל את כמות
העשבייה.
 ניקוי מסביב למתקני המשק :מתבנים ,רפתות ,ולולים .כמו כן ,מסיב למוסדות ציבורייםכמו :בתי ספר וגני הילדים.
 סילוק גרוטאות וניקוי השטח מצמחייה יבשה מסביב לבתים הפרטיים ,בחצרותובמגרשים ובפרט בקטעים הגובלים עם קווי הבתים.
 יש לבדוק את כל אמצעי הכיבוי הקיימים (מטפים ,זרנוקים ,מרססי גב) ,ולוודא דרכיגישה נאותים לברז כיבוי אש ,ציוד ואמצעי כיבוי.
 בכל יישוב יימצאו לפחות שני ברזי כיבוי של  ,"3למילוי רכבי הכיבוי בשעת חירום. יש לדאוג לקיום ברז כיבוי  ,"2בין כל  2יחידות משק וכן בקרבת מבני ציבור ומתקניםמשקיים כגון :חממות ,מתבנים וכדומה.
 במוסדות ציבור ,בתי עסק ומחסנים ,יש להקפיד על קיום תנאי בטיחות אש בהתאםלתקנות רשות הכבאות ולוודא הצטיידות המוסדות והמתקנים בציוד כיבוי אש והבטחת
תקינותו לשימוש בעת אירוע.
 מכלי דלק וצוברי גז יהיו מותקנים לפי התקן ,השטח מסביב יהיה נקי מעשבייה ,מגודרויוחזקו אמצעי הכיבוי המתאימים לאבטחתם.
 מחסני חומרי הדברה ,יוחזקו במצב תקין תוך הקפדה על כללי הבטיחות המיוחדיםלנושא זה.
 יש לוודא כי לא ימצאו חומרים מסוכנים או חומרים דליקים בשטחים חקלאיים,בחצרות הבתים ובשטחים הציבוריים .לרבות ,באזור פסי האש ,אלא אחסונם בהתאם
לנהלים.
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הנחיות בטיחות אש בשטחים פתוחים:
 בפרוץ שריפה יש לפעול מיד לכיבוי ובמקביל להזעיק את שירותי הכבאות בטלפון .102 אם אין ביכולתכם להשתלט על הדליקה ,פנו מיד את האזור והזהירו את האנשיםסביבתכם.
 בדיווח למוקד  ,102יש לציין מקום מדויק של השריפה ,סוד השריפה ,ממדים ,דרכיהגישה למקום וחבירה לאדם שיכוון את לוחמי האש למקום האירוע.

בברכה,
סגן טפסר אורן שישיצקי
מ"מ מפקד תחנת איילון
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