טקסי אש
*ככלל -ביצוע טקס אש דורש קיום תחקיר מקדים ואישור כתובות האש במחלקת
מפעלים .תחקיר זה יעשה באמצעות תיק תחקיר מקדים ייעודי לטקסי אש.
.1כללי
א .רכז /ת הסניף נושא /ת באחריות אישית לתקינותו של טקס האש על כל היבטיו
ותוצאות .מוטלת עליו האחריות לכך שהוא וכל בוגרי הסניף ,העוסקים בבניית
הטקס ,הקמתו והדלקתו ינהגו ע"פ כל כללי הבטיחות .עליו ליידע את יו"ר הסניף
בכל פרטי טקס האש.
ב .תפקידו של רכז /ת הסניף לוודא אישית את תקינות הטקס מכל היבט
אפשרי.הדלקת טקס האש (אישור סופי) תהיה באישורו של רכז /ת הסניף ,לאחר
בדיקות שימצא לנכון לערוך.
ג .בכל טקס אש חובת נוכחות מגיש עזרה ראשונה ותיק מע"רים מלא ומרוענן .בטקס
בו נוכחים מעל  150אנשים קיימת חובה להימצאות חובש מוסמך ותיק חובש מלא
ומרוענן.
ד .רכז /ת הסניף יודיע על קיום הטקס לגורמים הבאים ויקבל את אישורם בכתב :משטרת
ישראל ,לרשות המקומית ,קב"ט מוסדות חינוך ולתחנת מכבי האש .הם רשאים לדרוש
דרישות וביניהן הצבת כבאית ,הזמנת אמבולנס ועוד...
ה .יש לבצע חלוקת תפקידים לטקס האש ולהגדיר את תפקידו של כל אחד לפרטי פרטים.
ו .זכור לבדוק את מזג האוויר הצפוי לפני הטקס.
ז .רכז/ת הסניף יכינו תיק מפקד לטקס אשר יאגד את כל המסמכים והאישורים הרלוונטים.
 .2חומרים
א .עמודי כתובת האש יהיו עשויים מצינורות ברזל ,או מסנדות עץ באורך  4-6מטר.
חוטי הברזל הנושאים את אותיות הכתובות יהיו חוטים בעובי של  2.5מ"מ לפחות.
ב .לעמודי הכתובת תחוברנה "אוזניים" באורך של  80ס"מ לפחות ,מחוט ברזל.
לאוזניים אלו יחוברו חבלי עיגון בעובי של  6מ"מ לפחות.
ג .כל עמוד יעוגן בשתי יתדות לפחות .היתדות ,כמו גם החבלים שעלולים להיתקל
בהם ,יסומנו ויעטפו ,כך שניתן יהיה להבחין בהם בנקל.
ד .לעיטוף חוטי הברזל וליצירת האותיות ישמשו שקי יוטה בלבד .חל איסור על שימוש
בבדים המכילים חומרים פלסטיים כלשהם .אין להוסיף חומרים כימיים כלשהם.
ה .יש לעטוף בנייר כסף כל חלק העלול להישרף או להתחמם כגון כפיתות ,סנאדות
קרובות וכו'...
ו .המרווח (האופקי) בין העמודים לבין תחילת האותיות לא יפחת מ 80 -ס"מ.
ז .לניפוט כתובות האש ישתמשו בנפט או סולר בלבד.
ח .ניפוט הכתובות ייעשה כשהכתובת מונחת על הארץ.
ט .הניפוט ייעשה באמצעות כלי מתאים ,מומלץ קופסת שימורים או קנקל פלסטיק ,אליו
יועבר הנפט מן המכל.
י .יש לנפט במידה סבירה ולא להפריז בכמות הנפט .המלצה :על כל  3מטר נחש יש
לנפט עם ליטר נפט אחד.
יא .מומלץ לערוך ניסיון של ניפוט והדלקה של כתובת סמלית במהלך תדריך הבטיחות.
יב .יש לסמן את מכלי הסולר באופן ברור ולקשור לידית המכל אזיקון גדול למניעת
שתיה של סולר.

 .3המקום והמיקום
א .יש לוודא שמקום הטקס וסביבתו הקרובה נקיים מחומר דליק ,כמו קוצים ,עצים,
פסולת וכד' .אין להבעיר אש מתחת לחוטי חשמל ,טלפון וכד' ,או על משטחים
דליקים (גגות זפת).
ב .כתובות האש תמוקמנה במרחק של לפחות  30מטר מקהל הצופים בטקס .כמו כן,
יש ליצור הפרדה (תיחום) בין שטח הכתובות לקהל על ידי חבל וסס"ל ,פלריג,
גדרות או כל אמצעי אחר.
ג .יש לשמור על מרחק בין  2כתובות הנמצאות אחת מאחורי השנייה של כפליים גובה
הכתובת האחורית למניעת אפקט "דומינו".
ד .מסלולו של "לפיד גולש" ("כדור אש") לא יחלוף מעל אף אדם.
ה .טקס האש ימוקם כך ,שהרוח הצפויה לא תנשב מכיוון האש לכיוון הצופים בטקס.
.4הדלקת כתובות
א .הדלקת הכתובות תעשה בידי בוגרים בלבד שלא נטלו חלק בניפוט כתובות .מלבדם,
לא ימצאו חניכים /בוגרים נוספים בשטח כתובות האש ,בזמן הדלקתם.
ב .יש להכין מראש ,עמדה לכיבוי אש ,בסמוך לכתובת האש ,המכילה דלי מים ,דלי חול
ומטף כיבוי אש ,עם צוות משכבת הבוגרים שעברו הסבר והדרכה על דרכי כיבוי.
ג .מדליקי הכתובות וצוות הכיבוי יהיו לבושים בגדים ארוכים ,נקיים מסולר ויחבשו
כובע .בעלי שיער ארוך יאספו אותו.
ד .חל איסור לרוץ בשטח הטקס.
ה .יש להרחיק את כל חומרי הבערה מרחבת הטקס למקום מרוחק.
ו .הדלקת הכתובות תעשה באמצעות לפיד בוער .יוכן מקום מראש ומתקן (כגון דלי או
חבית עם מים) לכיבוי הלפיד ,לאחר שאין בו עוד צורך.
ז .בשום פנים ואופן ,אין להוסיף סולר או חומר דליק כלשהו לכתובת או מתקן אש
כלשהו לאחר שכבר הודלק.
ח .אמצעי כיבוי אש נוספים :שקי יוטה רטובים ומחבטים.
ט .יש לערוך ניסיון הדלקה "על יבש" ולתרגל את המדליקים במתווה ההליכה עם
הלפיד בהתאמה מלאה לסדר ההדלקה בפועל .יש להיזהר מברזלים בולטים ,בורות,
מעבר מתחת ליתרים וכו'...
 .5נהלי עבודה
א .חובה לחבוש כובע על הראש במהלך העבודה.
ב .חובה לנעול נעליים סגורות בכל מהלך העבודה.
ג .חל איסור חמור לרוץ בשטח הטקס.
ד .חל איסור לזרוק כלי עבודה .
ה .יש להקפיד על שתיה מרובה במהלך כל שעות העבודה.
ו .מומלץ מאד להימרח בקרם הגנה מפני השמש.
ז .חל איסור להשתמש בכלים אשר אופן תפעולם אינו ידוע.
ח .יש למנות אחראי בטיחות למהלך העבודה ולמהלך הטקס שאינו מדליק או מתפעל
כתובת.
ט .יש לבצע סקר בטיחות מקדים בשטח העבודה לפני תחילת העבודה .במידה
והעבודה על הטקס נפרשת על פני מספר ימים יש לבצע סקר בטיחות בתחילת כל
יום עבודה.
י .בתחילת כל יום עבודה יתודרכו המשתתפים בידי רכז /ת הסניף.

יא .יש לסמן את כל היתרים בעזרת סס"ל.
יב .יש לרפד את כל היתדות בשטח על ידי ספוג ולסמנם על ידי סס"ל.
יג .יש לשמור על סביבת עבודה נקייה ומסודרת כאשר לא משאירים כלים ,סנאדות,
כופתים ,חוטי ברזל וכו' זרוקים בשטח.
זכרו חייכם חשובים יותר מאפקט הכתובת -באם אחד האפקטים לא עובד אין להילחם
ולהפעילו בכל מחיר.

