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 למניעת שריפות בשטחים פרטיים של בתי מגורים  הנחיות
בנפש ורכוש ותסייע בידכם לשמור על  הרחקה וצמצום של חומר הבעירה מסביבת הבית, תצמצם את הפגיעה

 רכושכם וחיי יקירכם.

יצמצמו את האפשרות ר שאמחוז חוף, המלצות לפעולות -הארצית לכבאות והצלהרשות הבדף זה מגישה לכם 

 :/חורששל פגיעה בבתיכם במקרה של פרוץ שריפה ביער

 .בעת שריפהתן מענה ראשוני ישמש למאשר , יתבחצר הבגלגלון מים  התקנת .1

 לפחות 1'' של ובקוטר מתכת עשוי יהיה הכיבוי לגלגילון המים הזנת קו כי מומלץ. 

יותקן גלאי  ,במידה ואין אפשרותו בכל חדרגלאי  התקנתמומלץ  .ביתה חדריגלאי עשן עצמאי ב התקנת .2

 .הכניסה לחדרי השינהאחד במבואת 

 .ותובאופן המסכן א קירות הביתהסמוכים ל /דקל,אורן/ברושכדוגמת מחטניים  עצים כריתת .3

 ות וירשה על ידי ,העצים ה או העתקתכריתיש לבדוק באם נדרש רישיון או היתר ל

 .(וכו' , רשות מקומיתפקיד היערות) מוסמכותה

 .יםויבש כיםסבו ,פיםבאזורי חורש צפולמניעת רצף של חומר בעירה, צמחייה וניקוי דילול  .4

המהווים ו גינהוחומרים דליקים אחרים בסמוך למבנה או ה פסולת ,ערימות גזם, ציוד, חפצים פינוי .5

 .המקומית הרשותנקבעו על ידי שלמקומות האיסוף  ,מטען אש

 .ותעלות ניקוז מרזבים פרגולות, ,בתיםהענפים יבשים מגגות ועלים  ניקוי .6

 .מבנהקירות הבצמוד ל ,יועד להסקה(עץ המכגון עצים ) יש להימנע מאחסון .7

י עץ כגון: משטחי דק, פרגולות, ארגזי רוח ומחסנים הנמצאים אלמנט תעילצב חשיבות גבוהה ישנה .8

 .יצרןההוראות בהתאם לתקני ו "מעכב בעירה"צבע , באמצעות בשטחים הפרטיים

  עציםוכן  עמודי חשמלולכבלי הגדלים בצמוד על עצים  רשות המקומית,חברת חשמל ולהעברת דיווח ל .9

 . יפולים לנוטה        

 לבית ובגדרות היקפיות של הגינה(.)בצמוד  שיחיםקיטוע רצפים בגדר חיה ורצף של  .10

 בשטחי הבתים.לגיזום צמחייה תקופתיים  םטיפולי ביצועוהגינות באופן סדיר  השקיית .11

 ים בחצרות ממוקמהשל סולר/נפט להסקה, הגז ומכלים צמחייה ועשבייה סביב מכלי  ניקוש וניקוי .12

  הבתים.       

קצין  –דני אטיאס  להבל לפנות ניתן ,יער וחורשמניעת פגיעה כתוצאה משריפות  בנושאויעוץ עדכונים  ,שאלותל
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