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 דרכי פעולה להתמודדות ולמוכנות עם טרור הבלונים

 

יום ניכרת עלייה בכמות השריפות הנגרמות כתוצאה    בתקופה האחרונה חלה עלייה חדה בטרור הבלונים ומדי 

 מבלוני תבערה המגיעים מרצועת עזה. כיוון הרוחות ועוצמתן הוא המרכיב העיקרי באזורי הדלקות. 

על מנת שנוכל לצלוח את התקופה בשלום מומלץ לנהוג בזהירות ובאחריות, הן בעת דליקות והן בעת היתקלות  

 צתה או נפץ. בזרי הבלונים הנושאים חומרי ה

 

  :כםביטחונשמירה על הנחיות חשובות למען מספר להלן  

פריטי התבערה מחוברים לחומרים דליקים    – נימצא בשטח  ו בלון  האין לגעת בפריט תבערה שנחת עם   .1

לפציעה    וחלקם  לגרום  המסוגלים  קטנים  נפץ  ומטעני  חשמליים  מנגנונים  נושאים  כשהם  נמצאו  אף 

 חמורה.  

לממונה  במקביל  ולהודיע    אשהכיבוי    לש  102  למוקד  משטרת ישראל או  לש   100  מיד למוקד  יש לחייג .2

 ישוב. של הי הביטחון 

 הכיבוי. המקום ולהמתין להגעת כוחות הביטחון או  ן  מ ת הסביבהיש להרחיק א .3

במידה והפריט המחובר לצרור הבלונים בוער או הצית דליקה יש לנסות ולמנוע את התפשטות האש   .4

 והתרחבותה. 

הדבר יכול להעיד על פתיל השהייה בוער שעלול    -אין להתקרב לפריט מעשן המחובר לצרור בלונים    .5

  .להפעיל פריט תבערה או נפץ

יש לשמור ממנו מרחק בטיחות רב עד הגעת  ון רב עוצמה  צבר בלונים גדול יכול להעיד על נשיאת מטע  .6

 . זירהחבלן ל

ונוער   .7 סכנה הנובעת מהתקרבות לבלוני התבערה ולהדגיש את דרכי הפעולה  לגבי היש לתדרך ילדים 

בשנה שעברה נתקלנו אף    -הרצויים במידה ונתקלו בבלון או בצבר בלונים שנראים תמימים למראה   

 ... (')כדורגל, פריט משחק וכו  אשר היה ממולכד מים למראה בבלונים שנשאו עמם פריט ת 

 

ליצור    ל מנתע   , זאתהן במרחב החקלאי והן במרחב הציבורי  הן במרחב הפרטי,   נקוט,מספר פעולות שניתן ל  נן יש

 נזקים במקרה של התפתחות שריפה. ה ר ומזעועל מנת סביבה בטוחה יותר  

 

   :התפתחות דליקה יש צורך בשלושה מרכיביםל

 ה יבשה, פסולת דליקה וכו'...ידלק  = צמחי .1

 חמצן = רוח   .2

 חום = מזג אויר קיצי ויבש  .3

 

 במרחב הפרטי פעולות מניעה 
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   .ף את החצר ולאסוף את העלים היבשים שמצטברים ברובד עבה על פני השטחומומלץ לגר  -

מטר מעל הקרקע ומומלץ לבודד את העץ מן הסביבה בגומה    1.5-2יש לגזום את נוף העצים ולהרימם לגובה של    -

 גדולה סביבו.  

 יש למנוע מגע של ענפי העצים עם הקרקע מה שיכול לגרום לשריפת צמרות שתטפס מהקרקע לענפי העצים.  -

 מרווח בין ענפי העצים לבית המגורים. כמה שיותר יש לגזום עצים הקרובים לבתי מגורים ולייצר  -

הרחק ככל האפשר מחומרי בעירה ומומלץ לכסות ולאטום  אותם  יש לערום    -  חומרי בעירה כגון עצי הסקה  -

 יר יכול למנוע את הדלקות החומר היבש.  ו אוב שחוסר  מכיוון  אותם

חומרי בעירה כגון עצים שיחים  בין  יש לסלק מסביבת הבית כל חומר דליק ולייצר שטח סטרילי בין הבית ל  -

 וכו' .. 

מומלץ לרכוש מזנק וצינור כיבוי )זרנוק( באורך שמספיק לתת מענה בכל פינה מסביב לבית ולהתקין ברז כיבוי    -

יש לשים במקום מוצל ע כיבוי אש. את הציוד  לציוד    לשמור על אורך חיי המדף  ל מנתאש עם מחבר תיקני 

   (שמש ונהרסיםצינורות כיבוי מתיישנים ב)

ידיות הנדרשות במידה ומתפתחת דליקה בקרבת  ימומלץ לשוחח עם בני הבית ולהדריך אותם בפעולות המ  -

 הבית. 

 . 102 - מומלץ להכניס לרשימת החיוג המהיר את מספר הטלפון של כיבוי האש   -

הקיץ    - חופשת  בזמן  ממושכת  להיעדרות  או  ארוכה  לחופשה  יציאה  של  במקרה  השכנים  את  לעדכן  מומלץ 

   .מיקום ברז האש וציוד הכיבוי הקיים בסמוך לביתלגבי ובמידת הצורך לעדכן אותם  

 מומלץ לעשות סיור בסמוך לבית ולהכיר את מיקום ברז הכיבוי הציבורי הסמוך לבית. -

 

 חב החקלאי  במרפעולות מניעה 

  צמחייה גבוהה, שאריות גידולים שיובשו, חומרי הדברהכמו  המרחב החקלאי רווי בחומרים דליקים ומסוכנים   

 ניילון ורשתות ועוד ... 

 מומלץ לפנות גידולים שנעקרו ולא להשאירם במערומים גדולים בתוך החממות או בסמוך להם.  -

 . ממות ובתי הגידוליש לפנות שאריות ניילון ולייסטים מסביבת הח -

   .יש לבודד מכלי סולר וצוברי גז ולוודא כי השטח מסביבם נקי מצמחייה וכי בסמוך קיימים אמצעי כיבוי -

 מומלץ לתחח או לדסקס מסביב לחממות ולמחסנים שבילי אש ולהצניע צמחייה עונתית שהתייבשה.  -

צמחייה יבשה מסביב  או  זבל,    ומרי בעירה,מחסנים ולוודא שאין חהעובדים והמומלץ לעבור מסביב למגורי    -

 . למגורים. במקומות בהם  מותקנים בלוני גז יש לוודא כי המקום נקי מעשבייה או מכל מפגע שיכול להתלקח

 מומלץ לקיים הסברה והדרכה לעובדים על כללי התנהגות ובטיחות במידה ופורצת שריפה.   -

סמוך לשטחים החקלאים ולהחזיק מספר זרנוקים ומזנקים  מומלץ להתקין מספר ברזי כיבוי )הידרנטים( ב  -

 למקרה שפורצת שריפה. 

 מיועדים לכך ולוודא שהם מאוחסנים באופן בטוח.  היש לאחסן חומרי הדברה במקומות   -

 יש להפריד דשנים מחומרים אשר במגע עם אש או מים יכולים ליצור ראקציה מסוכנת או פיצוץ. -
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  צלהאחריות חונה א  - והקפידו על אמצעי הזהירות    הימנעו מנזקים וסכנות שלא לצורך,  אנא בצעו את הנדרש

 כולנו.

 

 ! שנדע ימים שקטים יותר 

 אגף הביטחון 


