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 בפנטומימה  גורמי שריפה 
 

בחור באחד המשחקים אפשר ל ת, המלווה בכרטיסיות מאוירות.פופעילות בנושא שריניכם לפ
 משתתפים. פעילות לגיל ההבאים ולהתאים את ה

 
 פנטומימה .1

עביר לקבוצה הלמבקשים ממנו ו ,, מראים לו את אחת הכרטיסיותמהקבוצהמזמינים נציג 

 . יע באיורופהמשריפה לגורם האת  בפנטומימה

 הגורם לשריפה זיהוי  –לקטנטנים  .2

  מופיעעל פי מה ש הגורם לשריפה ולהגיד מה חניכיםועל ה ,מראים לכלל הקבוצה את הציור

  בתמונה.

 תן קו  .3

. הנציג יכול לקבל ציוראמצעות ב את הגורם לשריפהלקבוצה עביר הלמבקשים מנציג אחד 

 ה.יהשראה מהציור בכרטיסי

 זיכרון  .4

 כרון. פעמיים ולייצר מהם משחק זי את הכרטיסיותאפשר להדפיס 

 

 https://tinyurl.com/yazvy8df, או על הקישור: לחצו כאן, גדוללכרטיסיות בפורמט 

 https://tinyurl.com/ybs6rr4p, או על הקישור:  לחצו כאןלכרטיסיות בפורמט קטן, 

 

על פי עשרת הדברות  בעתיד כדי למנוע שריפותנו להתנהג כיצד עלי :דיון עורכים  הפעילותבסיום 

 ם.האד אחראימדינת ישראל שריפות ברוב רובן של ה לכי חשוב לציין   ?שריפות יערלמניעת 

לכל אחד מאיתנו יש תפקיד  ולסכם כי  לערוך טקס ולחתים את החניכים על עשרת הדברות אפשר

 .פות יעריבמאמץ למניעת שר

 עשרת הדיברות למניעת שריפות יער 
 ל ביערות והדלק אש רק במקומות המיועדים לכך. " בחניוני קק השתמש .1

,  יר קשיםובתנאי מזג אוואוויר קיצוני  מזג . באשההדלקת תחזית מזג האוויר טרם בדוק את  .2

 .אש כלל לא מדליקים  – רוח חזקה, חום ויובשהכוללים 

  .שעלולים להתלקח זרדיםוענפים  הרחקו ,תחת כיפת השמיים , חשוףועל שטח פנוי   הקפד .3

חומר  אל תשתמש בענפים יבשים בלבד והשתמש ב ,מדורהסביב הבזהירות בשהייה  נהג .4

  .הדלקה

 .סכנה ממשית לסביבה ולך המהוולמדורה זכוכיות ו זליםבר ,השלכת חומרי פלסטיק, אבנים .5

 . מומלץ לשבת רחוק מהאש ובכך להימנע משאיפה של עשן וחלקיקים מזהמים .6

שפוך  את גחלי המדורה בעפר ו כסה .כבתה לחלוטיןיא שהדא ות האש, כאשר אתה מכבה א .7

 מים רבים. 

 על ניקיון היער והשלך אשפה אל הפחים המיועדים שמור  .8

 : פרצה שריפה אם 

   .תרחק מהעשן וממקור האשה .9

 . 102  מוקדדרך  כבאותהשירותי את הזעק  .10
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