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 בטיחות בחג חנוכה
 
 

 כללי
 

פעילויות חג החנוכה כרוכות באש ובשמן רותח ומגבירות את סכנת 
 .ההיפגעות מכוויות

 :על מנת לצמצם את הסיכונים יש להקפיד על הכללים הבאים
 

 :חנוכיה
 

 מוצרי , עץ: יש להקפיד שהחנוכיה לא תהיה מחומרים דליקים כגון
 .'עופרת וכד, פלסטיק

 העשוי מחומר לא , להניח אך ורק על משטח יציב את החנוכיה יש
הרחק מוילונות ומכל חפץ או רהיט , זכוכית או מתכת, דליק כמו שיש

 .דליק
 אין להניח את החנוכיה בקצה שולחן או על מפות דליקות. 
  אין להניח את החנוכיה במקום בו רוח עלולה לגרום להפלת הנרות או

 .להפלת חומר בוער על הנרות
 נרות דולקים/ לך עם חנוכיה דולקתאין להתה. 
 יש לשים לב שבעת מילוי , בהדלקת חנוכיות הבוערת בעזרת שמן

 .השמן במיכלי התאורה הוא לא יטפטף
  יש לשים לב כי שמן זית המיועד למאור אינו ראוי למאכל אדם בשל

 .הרכבו החומצי
  מומלץ לא לאפשר לילדים קטנים להדליק את החנוכיה בכוחות עצמם

מקרה הדבר יעשה בהשגחת ובעזרת מבוגר באמצעות נר ולא בכל 
 .גפרורב

  יש לסלק את הגפרורים מיד לאחר הדלקת הנר המשמש להדלקת
 (.השמש)הנרות 

 בעת הדלקת נרות חנוכה שיער ארוך יהיה אסוף לאחור. 
 אין להשאיר חנוכיות דולקות ללא השגחה. 
 חשש שבעל יש לנקוט משנה זהירות מ, בדירה בה מוחזק בעל חיים

 .החיים יפיל את החנוכיה
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 סופגניות
 בטיחות אש במטבח

 
רבות מהשריפות הביתיות הפורצות כתוצאה מבישול ביתי מתחילות מאזור 

 .הכיריים
ניתן למנוע את מרבית הדלקות והשריפות אם נקפיד לפעול על פי כללי 

 :ונהלי הבטיחות
 תשאירו מזון מתבשל ללא השגחה לא. 
 לשרוול רחב סיכוי גדול יותר לעלות באש )רוולים צמודים לבשל בש

 (.או להיתפס בידיות הסירים
 הקפידו שטמפרטורת האש תהיה על פי ההוראות ולא גבוהה יותר 
 בעת  הימנעו מהסחות דעת כגון טיפול בילדים או שיחות טלפון

 הבישול
 ניירות או כל חומר דליק אחר , שימרו שהאזור יהיה נקי ממגבות

 .ל להישרףשעלו
  ( הרחוקות יותר)בשימוש בשמן חם יש להשתמש בלהבות האחוריות

בכדי , לכוון הקיר,של הכיריים ולהפנות את ידיות הסירים כלפי פנים
 .למנוע התקלות בהם והפיכת הכלי

 יש להיזהר מהתזת שמן ולהקפיד על יציבות הסירים והמחבתות. 
 לה לפרוץ מתוך וודאו שיש מכסה לסיר על מנת לכבות שריפה שעלו

 .בהעדר מכסה ניתן לעשות שימוש גם במגבת לחה , הסיר
 אין להשתמש במים, במקרה של סיר שמן מתלקח. 
 מכיוון שהריבה מתלהטת , מומלץ שלא לחמם סופגניות במיקרו גל

אם מחממים יש לשים לב לטמפרטורה של , ויכולה לגרום לכוויות
 .הריבה

 
 כיצד נטפל

אין , יש לשטוף במים זורמים – במקרה של כוויה מקומית 
למרוח חומרים מסוגים שונים המחריפים את סכנת הזיהום 

 .ואין לפוצץ שלפוחיות מאותה סיבה
בייחוד אם מדובר , מסכנות חיים – במקרה של כוויות נרחבות 

א מיידית בטלפון "יש להזעיק את מד, ארובאזור הפנים והצו
להפשיט את , עיר של הנפגולפתוח את נתיב האו, 101חירום 

ניתן להחזיק את )רצוי זורמים , בגדיו ולשטוף בהרבה מים
 (.האזור הנפגע מתחת למי הברז בכיור ולשטוף במים קרים
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 ביבוניםס
 

 265י "סביבונים נבדקים במכון התקנים הישראלי לפי תקן תה 
 .בטיחות בצעצועים

 ל כך שנבדק ואושר אין לקנות סביבון שאינו מסומן בעברית המעיד ע
 .לשימוש על ידי מכון התקנים

  מופיעות על גבי היש להקפיד על הוראות השימוש וההגבלות
 .האריזה

  רשומה בסימון וליעד אותו לגיל היש לשים לב להגבלת הגיל
 .המתאים

 סביבונים העשויים מעופרת עלולים להיות רעילים מאוד 
 יות רעיליםסביבונים עשויים מעץ עם הדפס בצבע עלולים לה. 
 אין להכניס סביבון לפה מאחר והצבע עלול להיות רעיל. 
 הילד לא יכניס את שזהר יבסביבונים המופעלים על ידי סוללות יש לה

 .הסוללה לפה
 סביבון סדוק או שבור יתיש לסלק מיד. 

 
 ערכות יצירה לחנוכה

 
 יש לקרוא היטב את הסימון , כמו בסביבונים גם בערכות יצירה

 .ימוש של היצרן ולוודא כי הערכה מתאימה לגיל הילדוהוראות הש
 בעיקר אם הערכה מכילה צבעים למיניהם יש , בערכת קישוטים

להשתמש במוצר בצורה נכונה על פי הוראות היצרן ולהקפיד על גיל 
רעילות הצבעים )בעיקר בשל רעילותם של הצבעים , המשתמש

, יל את הגילנמדדת ביחס למשקל גופו של הילד כך שאם יצרן מגב
 (.חייבים להישמע להוראות

 בערכות המכילות פימו יש לשטוף את הידיים היטב לאחר השימוש. 
  בכל מקרה תמיד לשים לב שאין חלקים שבורים שיכולים לגרום

שיש סכנה שילדים קטנים , או חלקים קטנים שמתפרקים, תךלח
 .יבלעו
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 מניעת חנק

 
מטבעות וכן מטבעות שוקולד , קטניםהרחיקו מילדים עד גיל חמש סביבונים 

 .הנפוצות בחנוכה
 

 כיצד נטפל
 

במידה והחולה מסוגל לדבר או להשתעל יש לעודד אותו להשתעל ובמקביל 
 .ולהזמין אמבולנס 101לחייג 

 :לא נושם/ אינו משתעל / וגל לדבר במידה והחולה אינו מס
לחיצות ברום  בדוק את חלל הפה ובצע. והזמן אמבולנס 101חייג   -בהכרה 

 .הבטן
בצע , החל בפעולות החייאה, והזמן אמבולנס  101חייג  –לא בהכרה 

 .במרכז החזה( עיסויים)לחיצות 
 .הפוך את הילד ולטפוח על השכמותלבילדים ותינוקות  
 
 
 
 
 
 

                                                                   ,בברכה         
                                                        ניסים משרקי    

              ממונה                            בטיחותמהנדס 


