
 



 
 

 

 תיק שריפה - הגמל המעופף
 

 בעלי תפקידים במיצב:

 myemail@mail.com 053###### ליאור (לילי) פלג  מובילי המיצב:

 myemail@mail.com 053###### איתמר (פאלוג'ה) פלוגה

 myemail@mail.com 053###### יוגב גינסלר אחראי בטיחות:

 myemail@mail.com 053###### הוד גריך אחראי שריפה:

 צילום תעודה תעודה: 100##### סתיו דיין מפעיל פירוטכניקה:

 
 רקע כללי על המיצב:

 המיצב בנוי בצורת גמל עם כנפיים בנסיקתו השמימה.
 הגמל עצמו בנוי רובו מקורות 5X5 עם קורה מרכזית שתומכת אותו ובחיפוי של כפות תמרים כדקורציה וכמחזק בערה בזמן

 השריפה. הכנפיים עצמם בנויות מקונסטרוקציית עץ 5X15 מחופה בכפות תמר רבות שגם הם יהוו מוקד בערה משמעותי בזמן
 מהלך השריפה.

 
 ממדים וחומרים:

 גובה המיצב: 12 מטר
 קוטר המיצב: 15 מטר

 נפח החומרים והמחברים של המיצב: 4 קוב עץ אורן
 מתוכם:

 3 קוב 5X5 שהם רוב המבנה ממנו עשוי הגמל●
 1/3 קוב 25X15 מהם בנויה הקורה המרכזית של המבנה●
 2/3 קוב 5X10 שהם מחברים בין הקורה המרכזית למבנה●
 

 4 קוב כף תמר:
 במיצב כל כנף בנויה מקוב כף מנר (סכה"כ 2) + 2 קוב שמתפרס על גבי בחיפוי הדקורטיבי של הגמל

 – כבלים פלדה 6 מ"מ
 – מחברי ברזל ייעודיים בעובי 5 מ"מ

6X60, 5X80, 6X40, 6X150 טורקס ברגים – 
 – מוטות הברגה

 
 אמצעי תדלוק , מאיצים ואמצעי הצתה:

 סולר, בנזין, מצטים אוטומטיים, זיקוקי מפל, זיקוקי מזרקה, מוקשי רצפה (מיינים)
 

 אופן תדלוק:
 – תדלוק יבוצע ע"י בקבוקונים של חצי ליטר שימולאו בסולר מעורב בדלק ביחס 80% סולר ו20% בנזין

 – מאיצים יורכבו מבד ושעוות פארפין
 – כמות סולר מוערכת 40 ליטר
 – כמות בנזין מוערכת 10 ליטר

 
 נקודות תורפה וחולשה במיצב:

  אין נקודות תורפה מיוחדות למיצב.

 



 
 

 

 
 

 מקרא לתרשים השריפה המצורף למעלה:
 הפסים האדומים מתארים את המזרקות שאנו הולכים לשתול בגוף המיצב ביום השריפה אותם נצית ראשונים1.

 בעזרת מצת אוטומטי ממרחק.
 הפסים השחורים מתארים את המפלים אותם אנו הולכים לשתול בכנפיים של המייצב גם כן ביום השריפה והם2.

 הולכים להיות מוצתים בשלב השני גם כן על ידי מצת אוטומטי.
 הנקודות הכחולות מתארות את המוקשים אותם אנו מתוכננים להצית בשלב השלישי גם כן על ידי מצת אוטומטי.3.
 הנקודות הירוקות מתארות את בקבוקוני הסולר והבנזין שיהיו מפוזרים בגוף המיצב.4.

 
 לו"ז הכנת המיצב לשריפה עד שריפה:

 שלב א: משעות הבוקר
 סגירת המיצב משעות הבוקר ססל + שילוט●
 הפשטת המיצב ממקרני וגופי תאורה, החאן מתקפל לתוך הגמל לחיזוק הבערה.●
 הכנת אזור סטרילי 10 מ מהמיצב בקוטר 20 מ למטרת הבאת אמצעי ההצתה.●
 הכנות לכניסה של רכב תפעולי הרשאי לשאת חומרים דליקים והכנה להתקנה.●

 
  שלב ב:
 הלבשת פתילי פארפין●
 הכנת הזיקוקים והאביזרים להתקנה●
 הכנת בקבוקוני הסולר\בנזין להתקנה●
 לאחר קבלת אישור לתדלוק "על יבש" ועד לרטוב●
 פרישת פרימיטר ראשוני●
 מיקום בקבוקונים (לאחר המילוי בשטח הסטרילי)●
 התקנת אביזרים●
 לאחר סיום התקנת בקבוקונים ואביזרים יבוצע פינוי של המיצב●

 

 



 
 

 

 שלב ג: לאחר קבלת אישור לתדלוק סופי דקות לפני השריפה
 הצתת השריפה מרחוק בעזרת מצתים אוטומטיים ע"י צוות הצתה●

 
 תכנית חשל"ש:

 תבוצע סריקה ראשונית בעזרת מטאטאים מגנטיים לאיסוף ברזלים אשר יאוחסנו במיכל מיועד.●
 פינוי פסולת גחלים ע"י טרקטור ומשאית, צמצום שטח האפר ואיסוף למכולת אפר.●
 סריקות נוספות לפי הצורך עד קבלת שטח נקי.●

 
 

 
 תיק שריפה - המצפן - טמפל

 
 בעלי תפקידים במיצב:

 myemail@mail.com 053###### שוצי (יואב אשר שוורץ)  מובילי המיצב:

 myemail@mail.com 053###### לירון גביש

 myemail@mail.com 053###### שוצי (יואב אשר שוורץ) אחראי בטיחות:

 myemail@mail.com 053###### אסף ורנר אחראי שריפה:

 
 רקע כללי על המיצב:

 מבנה עשוי קורי קורות, מעוגל, מחולק לארבע רוחות השמיים ומורכב מתריסר עגורי אוריגמי אייקונים. המבנה יהיה
  מורכב מארבעה חלקים זהים, מנותקים. הניתוק יצור מסדרונות שיחצו את המבנה ויצרו מפגש בחלל המרכזי - ה"אלטר".

 
 ממדים וחומרים:

 גובה המיצב: 7.8 מטר
 קוטר המיצב: 33 מטר

 המבנה יהיה מורכב מיחידות דו ממדיות שיורכבו מקורות 5*10, 2.5*5 ,פלטות דיקט 6 מ"מ
  החלקים יחוברו ע"י ברגי טורקס 5 מ"מ, ברגי הידוק M-12, מחברי מתכת.

 
 קרשים 5/10  - 15 קוב.●
 לאטות 2.5/5 - 3 קוב.●
 דיקט 6 מ"מ - 100 פלטות.●
●M-12 מחברי מתכת ייעודיים למבנה: ברגי טורקס 5 מ"מ, ברגי הידוק 

 
 אמצעי תדלוק , מאיצים ואמצעי הצתה:

 תדלוק יבוצע ע"י בקבוקונים של חצי ליטר שימולאו  בסולר מעורב בדלק ביחס של 80% סולר ו 20% דלק בנוסף●
 הרטבה של המאיצים ע"י סולר.

 מאיצים יורכבו מיוטה טבעית ובדים.●
 אמצעי ההצתה יהיו לפידים באורך של 1.5-2 מטר.●
 כמות סולר מוערכת 120 ליטר●
 כמות בנזין מוערכת 10 ליטר●

 
 

 



 
 

 

 נקודות תורפה וחולשה במיצב:
  אין נקודות תורפה מיוחדות למיצב.

 
 תכנון מתאר לפרישת מאיצים, בקבוקוני סולר מעורב, תדלוק ראשוני + סופי ונקודות הצתה

 
 

 כללי - הכתוב במקרא יתייחס לארבעת הרבעים בפועל, הפיצול והבידול נעשו לנוחיות התיאור
 

 מקרא לתרשים השריפה המצורף למעלה:
 שחור: רבע עליון שמאלי + הצלבת רבעים - פרישת יוטה טבעית כפתילים/מאיצים. היוטה תיפרש בהצלבת המצפן על

 הרצפה כפתיל הצתה מרכזי, ממנה יצאו בכל רבע. 2 "עורקים" מרכזיים אל עמודי התמיכה. בנוסף תיפרש ותלופף באופן
 חופשי על כל הקורות האפשריות עד לגובה אדם.

 
 אדום: רבע עליון ימני - פיזור והתקנת בקבוקוני סולר תערובת בצמוד לקורות המרכזיות ובסמוך לכל הנקודות עם ריכוז
 חומר עץ, במרכז המצפן היות ויוספו חומרים ממיצבים נוספים יונחו מספר בקבוקים.תדלוק ראשוני בנוסף יבוצע על כל

 העורקים של היוטה ועל כל עמודי התמיכה שצופו.
 

 ירוק: רבע תחתון ימני - תדלוק סופי יבוצע על העורקים המרכזיים בלבד בכל רבע ועל פרוזדורי ההצלבה של המצפן,
 בנוסף יבוצע תדלוק מבחוץ במקומות נגישים.

 
 צהוב: נקודות הצתה, 4 צוותי הצתה אשר יתקדמו ישיר לכל נקודה ולאחר ההצתה ייסוגו לפרימיטר בצורה שלא תחצה

 את קו הבעירה הצפוי.
 
 

 



 
 

 

 תכנון נקודת קריסה:
 המיצב מתוכנן לקרוס לכיוון המרכז כאשר לא תבוצע החלשה מכנית אלא מיקוד בעירה חזק מרכזי שילווה בתוספת של

 מיצבים נלווים למרכז המיצב מעבר לכמויות החומר הקיימות.
 

 תכנית בטיחות:
 לפני הגעת חומרים דליקים לשטח יוודא אחראי השריפה כי במקום קיימת עמדת כיבוי שתכיל מינימום 2 מטפים●

 6 ק"ג + 2 דליי חול.
 בסמוך למיצב יגודר שטח בקוטר של 5-10 מטר ע"י בזנטים וסרט סימון ועליו יורכבו שלטי אזהרה "זהירות חומר●

 דליק - אין לעשן או להדליק אש " - שטח זה ישמש להכנת בקבוקוני תערובת סולר תוך כדי פרישת היוטה
 במיצב.

 לפני הכנסת חומרים דליקים למיצב הוא יגודר במרחק של 5 מטר מהמיצב ע"י בזנטים וסרט סימון בשני גבהים●
 ועליו יורכבו שלטי אזהרה כנ"ל.

 במקביל יוצב פרימיטר ראשוני שיורכב מצוותים של מתנדבי המיצב.●
 

 תדלוק והצתה:
 1. לאחר קבלת אישור מאחראי FAST יחל תדלוק ראשוני "על יבש":

 תדלוק ראשוני "על יבש " יכלול הרכבת בקבוקונים של סולר כאשר אדם אחד לפחות ישמש "צופה" ויהיה צמוד למטף
 כיבוי.

 
  2. לאחר קבלת אישור מאחראי FAST יחל תדלוק ראשוני "רטוב" :

 תדלוק ראשוני " רטוב " יכלול מינימום 2 צוותים כאשר כל צוות מורכב משני אנשים, אחד מרטיב ואחד מאחוריו עם מטף
 כיבוי.

 
 3. לאחר קבלת אישור מאחראי FAST יחל תדלוק סופי:

 תדלוק ראשוני סופי יכלול מינימום 2 צוותים כאשר כל צוות מורכב משני אנשים, אחד מרטיב ואחד מאחוריו עם מטף
 כיבוי, המלווה עם המטף יצויד בנוסף במשרוקית לקריאה בחירום.

 
 4. לאחר קבלת אישור ממנהל השריפה או אחראי FAST תבוצע הצתה של המיצב:

 הצתת המיצב תכלול מינימום 4 צוותים כאשר כל צוות מורכב משני אנשים, אחד מצית ואחד מאחוריו עם מטף כיבוי אשר
 ידליקו את נקודות ההצתה עם לפידים, המלווה עם המטף יצויד בנוסף במשרוקית לקריאה בחירום.

 
 לו"ז הכנת המיצב לשריפה עד שריפה:

 
 שלב א: משעות הבוקר

 סגירת המיצב משעות הבוקר ססל + שילוט●
 הפשטת מיצב מחשמל ו דברים שלא נשרפים.●
  הכנת אזור סטרילי 10 מ מהמיצב בקוטר 20 מ למטרת הבאת הדלקים  והכנת הבקבוקונים●
 אזור סגור עם שילוט וססל (כמות בקבוקים 500 מ"ל כ 100-150 יחידות)●
 הכנסת מיצבים שנשרפים●

 
 שלב ב: הלבשת פתילים- בדים/יוטה (יבש)

 לאחר קבלת אישור לתדלוק "על יבש" ועד לרטוב●
 פרישת פרימיטר ראשוני●
 מיקום בקבוקונים (לאחר המילוי בשטח הסטרילי)●
 לאחר סיום התקנת בקבוקונים יבוצע פינוי של המיצב ויבוצע תדלוק ראשוני ע"י צוותי תדלוק●

 

 



 
 

 

 שלב ג: לאחר קבלת אישור לתדלוק סופי דקות לפני השריפה
 תדלוק סופי ע"י צוותי תדלוק●
 הצתת השריפה ע"י צוותי הדלקה●

 
 תכנית חשל"ש:

  תבוצע סריקה ראשונית בעזרת מטאטאים מגנטיים לאיסוף ברזלים אשר יאוחסנו במיכל מיועד.●
 פינוי פסולת גחלים ע"י טרקטור ומשאית, צמצום שטח האפר ואיסוף למכולת אפר.●
 סריקות נוספות לפי הצורך עד קבלת שטח נקי.●

 
 

 
 

 תיק שריפה - העין הפנימית
 

 בעלי תפקידים במיצב:

 myemail@mail.com 053######  לימור שובל  מובילי המיצב:

 myemail@mail.com 053######  דרור אלמגור אחראי בטיחות:

 myemail@mail.com 053###### אלון חלפון אחראי שריפה:

 
 רקע כללי על המיצב:

 המיצב נראה במבט על בצורת עין. הוא בנוי משני שבילים מעט מפותלים ובניהם שני חללים של חצי עיגול. שני השבילים
 הן שתי רמפות בעליה של שיפוע 6, עשויות דק ,(קורות 2.5*10 ) ברווח של 1 ס״מ בין קורה לקורה. רוחב הרמפות הוא
 ברובו 80 ס"מ מלבד שני חלקים בהן המשטח גדול יותר למקרה ויהיה צריך יותר מרחב (חירום, הנגשה דו"צ, מעבר נוח

 וכו). אורך השבילים הוא 26 מ' כל אחד. הרמפות מגיעות בסופן לגובה של 1.76 מטר. הרמפות ייחתכו במסור שולחן
  וג'יגסו.

 
 שני חצאי העיגול שהם החללים באמצע המיצב נמצאים בגובה של 1.76 מטר. הם מחופים גם דק ,(קורות 2*10 ) ברווח
 של 1 ס״מ בין קורה לקורה. בין המדרכים של שני חצאי העיגול יהיו שני לייסטים של פרספקס שקוף בעובי 1 ס"מ בגודל

 50*210 ס"מ כל אחד. הפרספקס יישב על מגרעת עץ( והוא יוצא לפני השריפה). קיימות בכל חצי כיפה 20 קשתות
,cnc שיושבות על קונסטרוקציה של 10 קשתות אנכיות בעלות מגרעות .כל הקשתות יעשו בחיתוך  

 
 הקונסטרוקציה של המיצב כולו יהיה מסבכי עץ  כל מטר שיהיו מחוברים בינהם עם מסבכים חיצוניים. המעקות יהיו קורות

 העץ החיצוניות של המסבכים שיעלו למעלה 110 ס"מ מעל המדרך.
 

 ממדים:
 גובה המיצב: 4.15 מטר

 קוטר המיצב: 8 מטר
 נפח חומרים: 7 קוב עץ

 
 
 
 

 



 
 

 

 סוגי החומרים והכמויות מהם בנוי המיצב:
 קרשים 5/10 - 3.72 קוב
  קרשים 2.5/10 - 1.5 קוב
 קרשים 2.5/5 - 0.13 קוב

 דיקט 17 מ"מ - 33 פלטות.
 ברגים 6*100 - 1000

 ברגים 6*80 - 2000
 ברגים 6*70 – 4,800

M-12 ברגי הידוק  
 

 אמצעי תדלוק, מאיצים ואמצעי הצתה:
 תדלוק יבוצע ע"י בקבוקונים של חצי ליטר שימולאו  בבנזין.●
 מאיצים יורכבו מיוטה טבעית ובדים סופית ב10 ק"ג שעווה.●
 אמצעי ההצתה יהיו לפידים באורך של 1.5-2 מטר.●
 כמות סולר מוערכת - כ100 ליטר●
 כמות בנזין מוערכת – כ10 ליטר●

 
 תכנון מתאר לפרישת מאיצים, בקבוקוני סולר מעורב, תדלוק ראשוני + סופי ונקודות הצתה:

 אנחנו נשזור פתיל ארוך עשוי מבדים ספוגים בשעוות נרות לאורך כל יסודות המיצב (בין ודרך צמתי הקרשים הקרובים
 לקרקע), ונדליק אותו משתי הקצוות החיצוניים של זרועות המיצב.

 

 
 נקודות תורפה וחולשה במיצב:

  אין נקודות תורפה מיוחדות למיצב.
 

 תכנון נקודת קריסה:
 השריפה תתחיל משני השבילים שיהיו כמו שני פתחילים שיפגשו בחלל העגול המרכזי. כל עמודי התווך של השבילים+

 המעגל הפנימי של יסודות הדום יקרסו.
 
 
 
 

 



 
 

 

 תכנית בטיחות:
 לפני הגעת חומרים דליקים לשטח יוודא אחראי השריפה כי במקום קיימת עמדת כיבוי שתכיל מינימום 2 מטפים●

  6 ק"ג + 2 דליי חול.
 בסמוך למיצב יגודר שטח בקוטר של 5-10 מטר ע"י בזנטים וסרט סימון ועליו יורכבו שלטי אזהרה "זהירות חומר●

  דליק - אין לעשן או להדליק אש" - שטח זה ישמש להכנת בקבוקוני תערובת סולר תוך כדי פרישת היוטה במיצב.
  לפני הכנסת חומרים דליקים למיצב הוא יגודר במרחק של 5 מטר מהמיצב ע"י בזנטים וסרט סימון●
  בשני גבהים ועליו יורכבו שלטי אזהרה כנ"ל.●

 
 תדלוק והצתה:

  1. לאחר קבלת אישור מאחראי FAST יחל תדלוק ראשוני " רטוב ":
 תדלוק ראשוני " רטוב " יכלול מינימום 2 צוותים כאשר כל צוות מורכב משני אנשים, אחד מרטיב ואחד מאחוריו עם מטף

 כיבוי.
 

 2. לאחר קבלת אישור מאחראי FAST יחל תדלוק סופי:
 תדלוק ראשוני סופי יכלול מינימום 2 צוותים כאשר כל צוות מורכב משני אנשים, אחד מרטיב ואחד מאחוריו עם מטף

 כיבוי, המלווה עם המטף יצויד בנוסף במשרוקית לקריאה בחירום.
 

 3. לאחר קבלת אישור ממנהל השריפה או אחראי FAST תבוצע הצתה של המיצב:
 הצתת המיצב תכלול מינימום 2 צוותים (צוות אחד לכל שביל) כאשר כל צוות מורכב משני אנשים, אחד מצית ואחד

 מאחוריו עם מטף כיבוי אשר ידליקו את נקודות ההצתה עם לפידים, המלווה עם המטף יצויד בנוסף במשרוקית לקריאה
 בחירום.

 
 לו"ז הכנת המיצב לשריפה עד שריפה:

 שלב א: משעות הבוקר
 סגירת המיצב משעות הבוקר ססל + שילוט●
 הפשטת מיצב מחשמל ו דברים שלא נשרפים.●
 הכנת אזור סטרילי 10 מ מהמיצב בקוטר 20 מ למטרת הבאת הדלקים והכנת הבקבוקונים - אזור סגור עם●

  שילוט וססל
 

 שלב ב: הלבשת פתילים- בדים/יוטה (יבש)
 

 שלב ג: לאחר קבלת אישור לתדלוק סופי דקות לפני השריפה
 תדלוק  סופי ע"י צוותי תדלוק●
 הצתת השריפה ע"י צוותי הדלקה●

 
 תכנית חשל"ש:

  תבוצע סריקה ראשונית בעזרת מגנטים גדולים לאיסוף ברזלים אשר יאוחסנו במיכל מיועד.●
 פינוי פסולת גחלים ע"י טרקטור ומשאית, צמצום שטח האפר ואיסוף למכולת אפר.●
 סריקות נוספות לפי הצורך עד קבלת שטח נקי.●

 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

 

 תיק שריפה - מקדש הלב
 

 בעלי תפקידים במיצב:

 myemail@mail.com 053###### ג'קה  מובילי המיצב:

 myemail@mail.com 053######  אלכס אחראי בטיחות:

 myemail@mail.com 053###### ג'קה אחראי שריפה:

 
 רקע כללי על המיצב:

 מבנה עשוי ברזל, בסיס עשוי מפרופיל I10, כאשר יש חלוקה לליבה בצורת משושה שעולה לגובה של 4 מטרים, על כל
 קודקוד יש אלכסון שמייצב את הליבה. בסיס בקוטר 4 מטר. ביחד עם האלכסונים קוטר המבנה מגיע ל16 מטר.

 עד כאן הבסיס.
 

 על הבסיס אני מושיב לב פוליגוני, עשוי מברזל בניין בקטרים שונים, מ10ממ ועד 26 ממ. הלב מחובר לבסיס רלסים
 משלו. הלב עשוי בשני חלקים זהים. כאשר בהתקנה אני מושיב אותו על הבסיס בהתאמה. בבסיס הלב רשת-סבך של

 ברזל בניין שיחזיק כ4-5 קוב עץ גזעים. כל הלב יהיה מחופה בזרדים.
 

  ממדים:
 גובה המיצב: 5 מטר

 קוטר המיצב: 14 מטר
 נפח חומרים: 6.5 קוב עץ

 
 סוגי החומרים והכמויות מהם בנוי המיצב:

 פרופיל I 10 ממ - 200 מטר●
 ברזל בניין - כ500 קג●
 זרדים - כ150 מר●
 עץ - 15X3 כ200 מר●
 עץ - 5X10 כ100 מטר רץ●
 גזעים לשריפה - 4-5 קוב●

 
 אמצעי תדלוק, מאיצים ואמצעי הצתה:

 תדלוק יתבצע על ידי הרטבה של בדי יוטה, מדרגות ודקים בקומה הראשונה בנוסף הרטבה של המאיצים ע"י●
 סולר.

 אמצעי ההצתה יהיו לפידים באורך של 2-5.1 מטר.●
 כמות סולר מוערכת 50 ליטר●

 
 תכנון מתאר לפרישת מאיצים, בקבוקוני סולר מעורב, תדלוק ראשוני + סופי ונקודות הצתה:

 אדום: זהו בעצם חיפוי הצללה, עשוי זרדים ומעליו בד יוטה שיהיה לכל אורך הארוע, ולפני השריפה יקבל 40 ליטר סולר
 ירוק: מדרגות, עשויות עץ, גם יקבלו סולר לפני השריפה.

 
 ההדלקה תתבצע מהמדרגות. משם האש תתפס במעלה הלב.

 החיפוי והמדרגות ישרפו מהר. אחרי 30-40 דקות אך ורק ישאר לב בוער - מסגרת ברזל עם גזעים בוערים בכלוב
  בתחתית הלב. כאשר בתוך הלב יש את ה4-5 קוב גזעים.

 



 
 

 

 
 

 נקודות תורפה וחולשה במיצב:
 נקודת תורפה שלי היא אש. זאת אומרת שהמבנה מתוכנן כך שבשריפה הוא לא יקרוס. הוא מחזיק את האש בגובה 4

 מטר מעל הקרקע. עגינת הלב לבסיס תעשה על ידי נעילות גיאומטריות, כנראה גם ברלס.
 

 תכנון נקודת קריסה:
 מיקוד בעירה חזק בליבת המיצב

 
 תכנית בטיחות:

 לפני הגעת חומרים דליקים לשטח יוודא אחראי השריפה כי במקום קיימת עמדת כיבוי שתכיל מינימום 2 מטפים●
 6 ק"ג + 2 דליי חול.

 בסמוך למיצב יגודר שטח בקוטר של 5-10 מטר ע"י בזנטים וסרט סימון ועליו יורכבו שלטי אזהרה "זהירות חומר●
 דליק - אין לעשן או להדליק אש" - שטח זה ישמש להכנת בקבוקוני תערובת סולר תוך כדי פרישת היוטה במיצב.

 לפני הכנסת חומרים דליקים למיצב הוא יגודר במרחק של 5 מטר מהמיצב ע"י בזנטים וסרט סימון בשני גבהים●
 ועליו יורכבו שלטי אזהרה כנ"ל.

 במקביל יוצב פרימיטר ראשוני שיורכב מצוותים של מתנדבי המיצב.●
 

 תדלוק והצתה:
 1. לאחר קבלת אישור מאחראי FAST יחל תדלוק ראשוני "על יבש":

 תדלוק ראשוני " על יבש " יכלול הרכבת בקבוקונים של סולר כאשר אדם אחד לפחות ישמש
 "צופה" ויהיה צמוד למטף כיבוי.

 
 2. לאחר קבלת אישור מאחראי FAST יחל תדלוק ראשוני "רטוב":

 תדלוק ראשוני " רטוב " יכלול מינימום 2 צוותים כאשר כל צוות מורכב משני אנשים, אחד מרטיב ואחד מאחוריו עם מטף
 כיבוי.

 
 3. לאחר קבלת אישור מאחראי FAST יחל תדלוק סופי:

 תדלוק ראשוני סופי יכלול צוות אחד כאשר אחד מרטיב ואחד מאחוריו עם מטף כיבוי, המלווה עם המטף יצויד בנוסף
 במשרוקית לקריאה בחירום.

 

 



 
 

 

 4. לאחר קבלת אישור ממנהל השריפה או אחראי FAST תבוצע הצתה של המיצב:
 הצתת המיצב תכלול צוות מורכב משני אנשים, אחד מצית ואחד מאחוריו עם מטף כיבוי אשר ידליק את נקודת ההצתה

 עם לפידים, המלווה עם המטף יצויד בנוסף במשרוקית לקריאה בחירום.
 

 לו"ז הכנת המיצב לשריפה עד שריפה:
 שלב א: משעות הבוקר

 סגירת המיצב משעות הבוקר ססל + שילוט●
 הפשטת מיצב מחשמל ו דברים שלא נשרפים.●
 הכנת אזור סטרילי 10מ מהמיצב בקוטר 20מ למטרת הבאת הדלקים - אזור סגור עם שילוט וססל●

 
 שלב ב: הרטבת המיצב - לאחר קבלת אישור לתדלוק "על יבש" ועד לרטוב

 פרישת פרימיטר ראשוני●
  פינוי של המיצב●
 ביצוע תדלוק ראשוני ע"י צוות תדלוק●

 
 שלב ג: לאחר קבלת אישור לתדלוק סופי דקות לפני השריפה

 תדלוק סופי ע"י צוות תדלוק●
 הצתת השריפה ע"י צוותי הדלקה●

 
 תכנית חשל"ש:

 תבוצע סריקה ראשונית בעזרת מטאטאים מגנטיים לאיסוף ברזלים אשר יאוחסנו במיכל מיועד.●
 פינוי פסולת גחלים ע"י טרקטור ומשאית, צמצום שטח האפר ואיסוף למכולת אפר.●
 סריקות נוספות לפי הצורך עד קבלת שטח נקי.●

 
 

 
 

 
 תיק שריפה - פוזיטב ריאקטור

 
 בעלי תפקידים במיצב:

 myemail@mail.com 053###### אסף אללוש  מובילי המיצב:

   אחראי בטיחות:

   אחראי שריפה:

 
 רקע כללי על המיצב:

 מבנה עשוי קורי קורות, בצורת משולש שווה צלעות של כ 18 מטר, כל צלע, בגובה של כ 8 מטר
 מחולק לשלוש קונכיות ופירמידה במרכזן. המבנה יהיה מורכב משלושה חלקים זהים, מנותקים וחלק מרכזי המחבר בין

 כולם בגובה.  החלל בין החלקים יצור איזור שיוצר מנדלה למתבונן למעלה מתוך המרכז.
 
 

 



 
 

 

  ממדים:
 גובה המיצב: 8 מטר

 קוטר המיצב: 14 מטר
 נפח חומרים: 7 קוב עץ

 
 סוגי החומרים והכמויות מהם בנוי המיצב:

 המבנה יהיה מורכב מקורות 5*10, 2.5*5 , מסמרים ומחברי פח. החלקים יחוברו ע"י מסמרים ומחברי פח.
 קרשים   5/10 - 5 קוב.●
 לאטות 2.5/5 - 2 קוב.●
 מחברי מתכת ייעודיים למבנה●
 מסמרים באורך 10ס״מ.●

 
 אמצעי תדלוק, מאיצים ואמצעי הצתה:

 תדלוק ראשוני יבוצע ע"י מיכלים עם סולר בלבד.●
 בתדלוק סופי יבוצע על המאיצים ע"י  בקבוקי חצי ליטר סולר מעורב בדלק ביחס של 80% סולר ו 20% בנזין●
 המאיצים יורכבו מיוטה טבעית ובדים.●
 אמצעי ההצתה יהיו לפידים באורך של 1.5-2 מטר.●
 כמות סולר מוערכת 30 ליטר●
 כמות בנזין מוערכת 5 ליטר●

 
 תכנון מתאר לפרישת מאיצים, בקבוקוני סולר מעורב, תדלוק ראשוני + סופי ונקודות הצתה:

 מקרא לתרשים השריפה המצורף למטה:
 אדום: בסיס תמיכות ראשיות  - שש נקודות הצתה של המיצב - בנקודות אלו תבוצע הוספת עץ, הוספת בד יוטה כמאיץ

 להדלקה קלה ותדלוק בסולר.
  

 צהוב: נתיב תנועת צוותי ההצתה לנקודות ההצתה וחזרה לפרימיטר, 3  צוותי הצתה יתקדמו ישירות לכל נקודה ולאחר
 ההצתה ייסוגו לפרימיטר בצורה שלא תחצה את קו הבעירה הצפוי.

 

 

 



 
 

 

 נקודות תורפה וחולשה במיצב:
 אין נקודות תורפה או חולשה מיוחדות במיצב

 
 תכנון נקודת קריסה:

 המיצב יקרוס לכיוון המרכז כאשר לא תבוצע החלשה מכנית אלא מיקוד בעירה חזק באמצעות תוספת של עצים נוספים
 בנקודות ההצתה מעבר לכמויות החומר הקיימות.

 
 תכנית בטיחות:

 לפני הגעת חומרים דליקים לשטח יוודא אחראי השריפה כי במקום קיימת עמדת כיבוי שתכיל מינימום 2 מטפים●
 6 ק"ג + 2 דליי חול.

 בסמוך למיצב יגודר שטח בקוטר של 5-10 מטר ע"י בזנטים וסרט סימון ועליו יורכבו שלטי אזהרה "זהירות חומר●
 דליק - אין לעשן או להדליק אש" - שטח זה ישמש להכנת בקבוקוני תערובת סולר תוך כדי פרישת היוטה במיצב.

 לפני הכנסת חומרים דליקים למיצב הוא יגודר במרחק של 5 מטר מהמיצב ע"י בזנטים וסרט סימון בשני גבהים●
 ועליו יורכבו שלטי אזהרה כנ"ל.

 במקביל יוצב פרימיטר ראשוני שיורכב מצוותים של מתנדבי המיצב.●
 

 תדלוק והצתה:
 1. לאחר קבלת אישור מאחראי FAST יחל תדלוק ראשוני "על יבש":

 תדלוק ראשוני " על יבש " יכלול הרכבת בקבוקונים של סולר כאשר אדם אחד לפחות ישמש "צופה" ויהיה צמוד למטף
 כיבוי.

 
 2. לאחר קבלת אישור מאחראי FAST יחל תדלוק ראשוני "רטוב":

 תדלוק ראשוני " רטוב " יכלול מינימום 2 צוותים כאשר כל צוות מורכב משני אנשים, אחד מרטיב ואחד מאחוריו עם מטף
 כיבוי.

 
 3. לאחר קבלת אישור מאחראי FAST יחל תדלוק סופי:

 תדלוק ראשוני סופי יכלול צוות אחד כאשר אחד מרטיב ואחד מאחוריו עם מטף כיבוי, המלווה עם המטף יצויד בנוסף
 במשרוקית לקריאה בחירום.

 
 4. לאחר קבלת אישור ממנהל השריפה או אחראי FAST תבוצע הצתה של המיצב:

 הצתת המיצב תכלול צוות מורכב משני אנשים, אחד מצית ואחד מאחוריו עם מטף כיבוי אשר ידליק את נקודת ההצתה
 עם לפידים, המלווה עם המטף יצויד בנוסף במשרוקית לקריאה בחירום.

 
 לו"ז הכנת המיצב לשריפה עד שריפה:

 שלב א: משעות הבוקר
 סגירת המיצב משעות הבוקר ססל + שילוט●
 הפשטת מיצב מחשמל ו דברים שלא נשרפים.●
 הכנת אזור סטרילי 10מ מהמיצב בקוטר 20מ למטרת הבאת הדלקים - אזור סגור עם שילוט וססל●

 

 שלב ב: הרטבת המיצב - לאחר קבלת אישור לתדלוק "על יבש" ועד לרטוב
 פרישת פרימיטר ראשוני●
  פינוי של המיצב●
 ביצוע תדלוק ראשוני ע"י צוות תדלוק●

 

 שלב ג: לאחר קבלת אישור לתדלוק סופי דקות לפני השריפה
 תדלוק סופי ע"י צוות תדלוק●
 הצתת השריפה ע"י צוותי הדלקה●

 



 
 

 

 תכנית חשל"ש:
 תבוצע סריקה ראשונית בעזרת מטאטאים מגנטיים לאיסוף ברזלים אשר יאוחסנו במיכל מיועד.●
 פינוי פסולת גחלים ע"י טרקטור ומשאית, צמצום שטח האפר ואיסוף למכולת אפר.●
 סריקות נוספות לפי הצורך עד קבלת שטח נקי.●

 
 

 
  תיק שריפה - אפיג'י - חייל הבדיל והבלרינה

 
 בעלי תפקידים במיצב:

 myemail@mail.com 053###### דורון מוזס  מובילי המיצב:

 myemail@mail.com 053######  דורון מוזס אחראי בטיחות:

 myemail@mail.com 053###### גיא ליליאן אחראי שריפה:

 
 רקע כללי על המיצב:

 שני פסלים מעץ שניצבים על במה מעץ בגובה של 1.5 - 2 מטר, מתנשאים לגובה של 12 מטר כל אחד ועומדים אחד מול
 השני ואינם נוגעים אחד בשני (להלן "החייל" ו "הרקדנית") במרחק של 1.5 עד 6 מטרים.

 כל אחד מהן יידלק ויבער בנפרד.
 

 מימדים:
 גובה המיצב: 14 מטר

 קוטר המיצב: 11.5 מטר
 נפח חומרים: 15 קוב עץ

 
 סוגי החומרים והכמויות מהם בנוי המיצב:

 
 הרקדנית תהיה מורכבת מעץ

 גובה : 12 מטר, פרופיל גוף אליפטי רוחב החל מ 40 סמ ועד 1 מטר, קוטר מירבי: 4 מטר עם
 אלמנטים קצרים של מתכת (מוטות הברגה עד 60 סמ אורך) וברגים

 ללא תומכות חיצוניות
 עץ  2.5 - 3 טון

 מוטות הברגה מברזל
 ברגים

 
 

 החייל יהיה מורכב מעץ
 גובה: 12 מטר מתוכם 2 מטרים ה "ראש" ו10 מטר ה "גוף"

 רוחב ה "גוף" 4.5 מטר, עובי 1.8 מטר
 עץ 3 - 4 טון

 ברגים
 החייל מורכב משלדה פנימית מעץ עליה מחוברים לוחות עץ עם ברגים (יתכנו כבלים מברזל

 אשר ישמשו לחיזוק נוסף אך הם יוסרו לפני השרפה)

 



 
 

 

 אמצעי תדלוק, מאיצים ואמצעי הצתה:
 תדלוק יבוצע ע"י בקבוקונים של חצי ליטר שימולאו בסולר מעורב בדלק ביחס של 80% סולר ו 20% דלק בנוסף●

 הרטבה של המאיצים ע"י סולר.
 מאיצים יורכבו מיוטה טבעית ובדים.●
 אמצעי ההצתה יהיו מצתים חשמליים המופעלים מרחוק.●
 כמות סולר מוערכת 200 ליטר●
 כמות דלק מוערכת 30 ליטר●

 
 תכנון מתאר לפרישת מאיצים, בקבוקוני סולר מעורב, תדלוק ראשוני + סופי ונקודות הצתה:

 מקרא לתרשים השריפה המצורף למטה:
 החצים השחורים : מתארים את כיוון השרפה הכללי - מלמעלה למטה

  החצים הצהובים : מתארים את כיוון השרפה של חומרי האצה אשר יתנו אפקט פירוטכני ויעזרו לתהליך ההצתה מלמעלה
 באדום: חומרי האצת שרפה שימוקמו כדי להאיץ את הבערה

 בסגול: חומרים אשר יתנו אפקט פירוטכני של  "טפטוף" ככל הנראה פראפין
 

 
 

 נקודות תורפה וחולשה במיצב:
 רקדנית: עומדת על רגל אחת - תהליך השרפה שלה יהיה מלמעלה למטה בלבד כדי למנוע קריסה של כל המיצב לאחד

 הצדדים
 חייל: עומד על רגל אחת - גם כאן תהלך השרפה העיקרי יתחיל מלמעלה כלפי מטה כאשר בכל מקרה מרכז הכובד נוטה

 פנימה ולכן קריסה אם תהיה תהיה רק לפנים המיצב
 

 תכנון נקודת קריסה:
 הרקדנית מתוכננת לבעור מלמעלה למטה, הקריסה תהיה כלפי מרכז הכובד ופנימה כאשר חיבורי הברזל צפויים

 להתנתק תוך כדי השרפה ויאפשרו קריסה של חלקים בנפרד. החייל מתוכנן לבעור מלמעלה למטה כאשר החלקים
 החיצוניים צפויים לקרוס מטה אל עבר החלל החסר (ימינה בתמונה)

 



 
 

 

 תכנית בטיחות:
 לפני הגעת חומרים דליקים לשטח יוודא אחראי השריפה כי במקום קיימת עמדת כיבוי שתכיל מינימום 2 מטפים●

 6 ק"ג + 2 דליי חול.
 בסמוך למיצב יגודר שטח בקוטר של 5-10 מטר ע"י בזנטים וסרט סימון ועליו יורכבו שלטי אזהרה "זהירות חומר●

 דליק - אין לעשן או להדליק אש " - שטח זה ישמש להכנת בקבוקוני תערובת סולר תוך כדי פרישת היוטה
 במיצב.

 לפני הכנסת חומרים דליקים למיצב הוא יגודר במרחק של 5 מטר מהמיצב ע"י בזנטים וסרט סימון בשני גבהים●
 ועליו יורכבו שלטי אזהרה כנ"ל.

 במקביל יוצב פרימיטר ראשוני שיורכב מצוותים של מתנדבי המיצב.●
 

 תדלוק והצתה:
 1. לאחר קבלת אישור מאחראי FAST יחל תדלוק ראשוני "על יבש":

 תדלוק ראשוני "על יבש " יכלול הרכבת בקבוקונים של סולר כאשר אדם אחד לפחות ישמש "צופה" ויהיה צמוד למטף
 כיבוי.

 
  2. לאחר קבלת אישור מאחראי FAST יחל תדלוק ראשוני "רטוב" :

 תדלוק ראשוני " רטוב " יכלול מינימום 2 צוותים כאשר כל צוות מורכב משני אנשים, אחד מרטיב ואחד מאחוריו עם מטף
 כיבוי.

 
 3. לאחר קבלת אישור מאחראי FAST יחל תדלוק סופי:

 תדלוק ראשוני סופי יכלול מינימום 2 צוותים כאשר כל צוות מורכב משני אנשים, אחד מרטיב ואחד מאחוריו עם מטף
 כיבוי, המלווה עם המטף יצויד בנוסף במשרוקית לקריאה בחירום.

 
 4. לאחר קבלת אישור ממנהל השריפה או אחראי FAST תבוצע הצתה של המיצב:

 הצתת המיצב תכלול מינימום 4 צוותים כאשר כל צוות מורכב משני אנשים, אחד מצית ואחד מאחוריו עם מטף כיבוי אשר
 ידליקו את נקודות ההצתה עם לפידים, המלווה עם המטף יצויד בנוסף במשרוקית לקריאה בחירום.

 
 לו"ז הכנת המיצב לשריפה עד שריפה:

 
 שלב א: משעות הבוקר

 סגירת המיצב משעות הבוקר ססל + שילוט●
 הפשטת מיצב מחשמל ו דברים שלא נשרפים.●
  הכנת אזור סטרילי 10 מ מהמיצב בקוטר 20 מ למטרת הבאת הדלקים  והכנת הבקבוקונים●
 אזור סגור עם שילוט וססל (כמות בקבוקים 500 מ"ל כ 100-150 יחידות)●
 הכנסת מיצבים שנשרפים●

 
 שלב ב: הלבשת פתילים- בדים/יוטה (יבש)

 לאחר קבלת אישור לתדלוק "על יבש" ועד לרטוב●
 פרישת פרימיטר ראשוני●
 מיקום בקבוקונים (לאחר המילוי בשטח הסטרילי)●
 לאחר סיום התקנת בקבוקונים יבוצע פינוי של המיצב ויבוצע תדלוק ראשוני ע"י צוותי תדלוק●

 
 שלב ג: לאחר קבלת אישור לתדלוק סופי דקות לפני השריפה

 תדלוק סופי ע"י צוותי תדלוק●
 הצתת השריפה ע"י צוותי הדלקה●

 

 



 
 

 

 תכנית חשל"ש:
  תבוצע סריקה ראשונית בעזרת מטאטאים מגנטיים לאיסוף ברזלים אשר יאוחסנו במיכל מיועד.●
 פינוי פסולת גחלים ע"י טרקטור ומשאית, צמצום שטח האפר ואיסוף למכולת אפר.●
 סריקות נוספות לפי הצורך עד קבלת שטח נקי.●

 
 
 
 

 
 

 תיק שריפה - קורוקו שעון השמש
 

 בעלי תפקידים במיצב:

 myemail@mail.com 053###### שני עזיז  מובילי המיצב:

 myemail@mail.com 053######  שני עזיז אחראי בטיחות:

 myemail@mail.com 053###### איתי פלצ'י אחראי שריפה:

 
 רקע כללי על המיצב:

 המיצב בנוי מקונסטרוקצית עץ (קרשי עץ רגילים), מסמרים וברגים. יתכן ויהיו מחברי פח פלדה וברגים+אומים בצמתי
 מפתח, אך אם כן יהיו בכמות מינימלית. גובהו 5.5 מ' וחיפויו יהיה שילוב של לבידים וסטריפי עץ בסגנון בניית העץ שנפוץ

 במיצבי העץ המידברניים. בפנים המבנה יהיו מספר נקודות תאורה, פסי לדים ומכונת בועות סבון, כולם יוסרו באופן
 בטיחותי ומלא לקראת השריפה.

 
  ממדים:

 גובה המיצב: 5.5 מטר
 קוטר המיצב: 4.5 מטר
 נפח חומרים: 1 קוב עץ

 
 סוגי החומרים והכמויות מהם בנוי המיצב:

 
 העמודים המרכזיים: פרופיל 5/20 ס״מ

 שאר הפרופילים: 5/10
 חיבורי עם ברגי עץ מתאימים

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 אמצעי תדלוק, מאיצים ואמצעי הצתה:
 רצועות יוטה ספוגות בסולר - 4 רצועות●
 "בקבוקונים" - מכלים קטנים סגורים בנפח של עד חצי ליטר בהרכב של 70% סולר + 30% בנזין. מתוכננים 5●

 מכלים.
 

 תכנית בטיחות:
 לפני הגעת חומרים דליקים לשטח יוודא אחראי השריפה כי במקום קיימת עמדת כיבוי שתכיל מינימום 2 מטפים●

 6 ק"ג + 2 דליי חול.
 בסמוך למיצב יגודר שטח בקוטר של 5-10 מטר ע"י בזנטים וסרט סימון ועליו יורכבו שלטי אזהרה "זהירות חומר●

 דליק - אין לעשן או להדליק אש " - שטח זה ישמש להכנת בקבוקוני תערובת סולר תוך כדי פרישת היוטה
 במיצב.

 לפני הכנסת חומרים דליקים למיצב הוא יגודר במרחק של 5 מטר מהמיצב ע"י בזנטים וסרט סימון בשני גבהים●
 ועליו יורכבו שלטי אזהרה כנ"ל.

 במקביל יוצב פרימיטר ראשוני שיורכב מצוותים של מתנדבי המיצב.●
 

 תדלוק והצתה:
 1. לאחר קבלת אישור מאחראי FAST יחל תדלוק ראשוני "על יבש":

 תדלוק ראשוני "על יבש " יכלול הרכבת בקבוקונים של סולר כאשר אדם אחד לפחות ישמש "צופה" ויהיה צמוד למטף
 כיבוי.

 
  2. לאחר קבלת אישור מאחראי FAST יחל תדלוק ראשוני "רטוב" :

 תדלוק ראשוני " רטוב " יכלול מינימום 2 צוותים כאשר כל צוות מורכב משני אנשים, אחד מרטיב ואחד מאחוריו עם מטף
 כיבוי.

 הרכב, הרכבת ומיקום האלמנטים:
 יריעות יוטה מגולגלות לנחשים וספוגות בסולר יורכבו על הקרן של המיצב וימתחו לאדמה, בנוסף 3 יריעות יוטה●

 יורכבו בתוך הקורות של גוף המיצב
 היריעות יוצמדו לקורות בעזרת חוטי ברזל ואקדחי סיכות עד לגובה אדם.●
  לאחר הרכבת כל "נחשי היוטה" יבוצע פינוי של כל מתחם המיצב ויורכבו ה"בקבוקונים" ע"י שני עזיז●
 בשלב האחרון לאחר בדיקת כל האמצעים ומערכת ההפעלה יבוצע חרוץ קורות פנים (לצורך החלשה וייזום●

 קריסה פנימה בשיא הבעירה) בשיעור של 20%-30% ע"י שני עזיז (קונסטרוקטור רשום)
 

 3. לאחר קבלת אישור מאחראי FAST יחל תדלוק סופי:
 תדלוק ראשוני סופי יכלול מינימום 2 צוותים כאשר כל צוות מורכב משני אנשים, אחד מרטיב ואחד מאחוריו עם מטף

 כיבוי, המלווה עם המטף יצויד בנוסף במשרוקית לקריאה בחירום.
 

 4. לאחר קבלת אישור ממנהל השריפה או אחראי FAST תבוצע הצתה של המיצב:
 הצתת המיצב תכלול מינימום 4 צוותים כאשר כל צוות מורכב משני אנשים, אחד מצית ואחד מאחוריו עם מטף כיבוי אשר

 ידליקו את נקודות ההצתה עם לפידים, המלווה עם המטף יצויד בנוסף במשרוקית לקריאה בחירום.
 

 צורת ודרך ההפעלה וההדלקה:
 כל ההדלקה וההבערה תבוצע ע"י שני עזיז●
 הצתה של בד היוטה הנמתח מהקרן לרצפה בצורה ידנית.●
 הגעה של האש ל"בקבוקונים" שישפכו את הנוזל על הקורות המרכיבות את החוטם של המיצב.●
 בשלב זה אנחנו מצפים שהאש תבעיר את בדי היוטה שמוקמו בתוך המיצב.●

 
 

 



 
 

 

 לו"ז הכנת המיצב לשריפה עד שריפה:
 

 שלב א: משעות הבוקר
 סגירת המיצב משעות הבוקר ססל + שילוט●
 הפשטת מיצב מחשמל ו דברים שלא נשרפים.●
  הכנת אזור סטרילי 10 מ מהמיצב בקוטר 20 מ למטרת הבאת הדלקים  והכנת הבקבוקונים●
 אזור סגור עם שילוט וססל (כמות בקבוקים 500 מ"ל כ 100-150 יחידות)●
 הכנסת מיצבים שנשרפים●

 
  פיקוח, הכנה והרכבת האמצעים לשריפה:

 הפיקוח על הרכבת האמצעים להדלקה תבוצע ע"י שני עזיז ומיכאל קוצנקו.●
 הרכבת נחשי יוטה ספוגים בסולר תבוצע ע"י איתי פלצ'י ורביע רוחאנא.●
 חרוץ קורות פנים יבוצע ע"י: שני עזיז (קונסטרוקטור רשום)●

 
 שלב ב: הלבשת פתילים- בדים/יוטה (יבש)

 לאחר קבלת אישור לתדלוק "על יבש" ועד לרטוב●
 פרישת פרימיטר ראשוני●
 מיקום בקבוקונים (לאחר המילוי בשטח הסטרילי)●
 לאחר סיום התקנת בקבוקונים יבוצע פינוי של המיצב ויבוצע תדלוק ראשוני ע"י צוותי תדלוק●

 
 שלב ג: לאחר קבלת אישור לתדלוק סופי דקות לפני השריפה

 תדלוק סופי ע"י צוותי תדלוק●
 הצתת השריפה ע"י צוותי הדלקה●

 
 תכנית חשל"ש:

  תבוצע סריקה ראשונית בעזרת מטאטאים מגנטיים לאיסוף ברזלים אשר יאוחסנו במיכל מיועד.●
 פינוי פסולת גחלים ע"י טרקטור ומשאית, צמצום שטח האפר ואיסוף למכולת אפר.●
 סריקות נוספות לפי הצורך עד קבלת שטח נקי.●

 


