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משחקי אש ,הצעה לפעולת לימוד הדלקת מדורה ,סוגי מדורות ,מפקדי אש.

משחקי אש
)משחקי פתיחה לפעולה סביב נושא האש )לערב(
הערה :הקפד על בטיחות!!!
א' :מרו לפיד )העברת לפיד אש מחני לחני(.
ב' :גילוי מדורה :הכנס לחניכי פתק לפני הפעולה ,ובו תודיע לה שעליה לחפש מדורה בכל
אזור הק )או בכל הקיבו"( .זכור להכי לפני כ את המדורה במקו בו קבעת שתהיה הפעולה.
ג' :משחק צופי :משחק צופי רגיל של שני מעגלי ,אלא שבמשחק הזה משימת הפורצי היא לא
סחיבת דגל ,אלא הדלקת מדורה )לאחר שפרצו  3או  5תוקפי(.
ד' :הדלקת מדורה במהירות האפשרית :המדרי מטיל על החניכי משימה של הכנת מדורה
לפעולה מיד ע פתיחת הפעולה מבלי שה אספו קוד לכ עצי .נית למדוד כמה זמ זה לוקח
לה.
ה' :העברת מידע דר משואות.
רצוי שתשלב זאת ע הסיפור ההיסטורי האמיתי :פימה"ב ירושלי הייתה מודיעה לגולה מתי
נקבע ראש החודש – על ידי הדלקת משואות בראש ההרי .המשואה הראשונה הודלקה בהר
הזיתי בירושלי וכ דר סרטיבה ,אגריפינה – חור פומבדיתא ועד בבל .המתבונ ראה את כל
הגולה לפניו כמדורת אש.
משחקי על אש סביב המדורה
"חוש חי" – מעבירי ע" שבער ונשאר עליו רק ניצו" אחד של גחלת .כל אחד צרי לנשו ולומר
"חוש חי" ,א אסור שהגחלת תכבה.
"ריקוד אש" – המצא יחד ע החניכי!
"אסור להתפח" – צרי להאכיל מישהו תפוח אדמה קלוי ,א ..בעיניי עצומות – ו ...אסור
שהוא יתלכל מפיח כלשהו.
"נהייה לכושי!" – צובעי את הפני בשחור מתפוחי אדמה קלויי או פחמי.

אש אישית !
הכינו לפידי אש מוט ע קופסת פח עטו' בשק.
הכינו פנסי אש מאשכוליות )חור'( או אבטיחי )קי"( ובפני שמי נר.

משחקי מדורה ולימוד מדורות.
המטרה :לימוד השימוש באש.
מהל הפעולה :האמצעי :עיסוק באש תו כדי משחקי תחרות.
 .1משחק פתיחה :תחרות בהדלקת מדורה )אפשרי ג בחוליות( .כל חוליה אוספת לה לבד את
העצי.
 .2א .הדלקת האש והבטחתה:
האש היא המלווה הקבועה בפעולות הערב ו"הקומזיצי" .בחומה יסופרו הצ'יזבטי ,ולאורה
ייער המפקד ותנוהל המסיבה .שימושיה רבי וכ ג סכנותיה .החיסכו בחומר הבערה א' הוא
גור שיש להביאו בחשבו בתנאי הצמחיה הדלה שבארצנו .את כל "התורה" הזאת בא הפרק
ללמד – כיצד להכי ואי להדליק ,כיצד לחסו ואי להבטיח.

למד להכי מדורות ולהדליק באורח הגיוני ויעיל .היסוד להדלקת האש ולבניי המדורה הינו
חומר הבערה .את החומר יש לרכז בכמות גדולה ולחלקה לשני סוגי:
 .1חומר הנשר' על נקלה :קש ,נסורת ,נייר ,עלי ,סירי.
 .2חומר גס המפיק חו ואש :גללי ,ענפי ,קרשי ,בולי*ע".
א לא יימצא תחת יד חומר בעירה נוח – יהיה עליי להכינו על ידי חיתו וחיטוב שבבי ע"
בעזרת אולר וגרז  .לאחר שהחומר הוכ וסודר למדורה מתו התחשבות בכיוו משב הרוח ,יש
לנקות את השטח מסביב למדורה בקוטר של כ –  4עד  5מטרי.
בהדלקת המדורה יש להביא בחשבו שני דברי נוספי:
 .1פתח המדורה יהיה בכיוו משב הרוח.
 .2ההדלקה תיעשה מצד כניסת הרוח ,כשחומר הבעירה "הנוח" מצופ' ומרוכז בפתח ,אל תימנע
מלהשתמש בניר א הוא מצוי ביד ,אול יש ללמד להדליק מדורה בכל התנאי.
 .3הוראות ביטחו :

הדגש זאת מיד ע ראשית נושא האש!
א .אל תדליק אש בלא לנקות תחילה את השטח בקוטר  4*5מטרי ,כפי שצויי למעלה.
יש להתרחק מכל דבר העלול להידלק :גזע ע" ,ערימת זבל ,רקבובית ועלי יבשי ,מבני ע" ,קש
ושדה תבואה וכיוצ"ב.
ב .ת דעת יפה ע כיוו משב הרוח ונקוט אמצעי הזהירות הדרושי .השגח שלא יימצא מעל
למדורה חומר שהאש עלולה לאחוז בו!
ג .אמצעי כיבוי :הכ בקרבת המדורה ,הדולקת בשטח סבו ,חול ומי .כבה את המדורה בכל
האמצעי שביד .ע סיו פעולת – בדוק א הכל כשורה!
 .4משחק :לחרו את החוט
המבנה :חוט משיכה באור  10מ' מתוח בגובה של  50*70ס"מ מעל פני האדמה .לאור החוט,
במרחק של מטר אחד זו מזו ,תקועות יתדות והחוט כרו מסביב  .בי יתד ליתד – המקו
המיועד למדורות.
המטרה :לחרו את החוט.
מהל המשחק :בהינת האות ,יוצא כל משחק ללקט גזרי עצי ,ועורכ במקו המיועד למדורה,
מתחת לחוט ,באופ שהחוט יהיה נקודת המוקד של המדורה ,ושלהבתה ,לכשתעלה ,תחרו את
החט עדי הינתקו.
כללי :מדורה זו יש לערו בעצי בלבד ולא בנייר ,קוצי ,קש וכד'.
סיו :החור את החוט ראשו – הוא הזוכה.
 .5ללמד :מדורת חרוט )קונוס(
צורה זו של בניי מדורה תשמש יסוד ו"לב" לכל מדורה שהיא – צורתה כחרוט.
חלק את ערימת חומר הבעירה ל –  3סוגי:
א .החומר הנוח בלבד )קש ,נסורת ,עלי(.
ב .ענפי בינוניי )בעובי עד  2ס"מ(.
ג .ענפי עבי ובולי ע".
תקע באדמה ענ' באור הרצוי ל ,ולפי הצור ,ומסביבו ערו את "לב" המדורה – את החומר
הנוח לשריפה.
עתה יש להשעי את ענפי הסוג השני על הענ' המרכזי .עשה זאת בהיק' של פרסה כמעט סגורה,
כשהענפי מלוכסני כלפי הענ' המרכזי ויוצרי צורת חרוט .מעליה ,סביב*סביב ,שי את
הענפי העבי.
הפתח – מול משב הרוח ,אגב מת אפשרות למגע קרוב ע "לב*המדורה".

 .6החייאת האש והזנתה
המדורה דעכה והאש כבתה; רק הגחלי לוחשות עדיי ויש לעורר  .מצא אמצעי ליצירת משב רוח
מלאכותי )רצוי צלחת( והחל בנפנו' מהיר בכיוו מלמעלה למטה .יש להיצמד אל פתח המדורה או
הכירה – מצד משב הרוח שבאותה שעה .ראשית הזנתה של האש המתעוררת תהיה בחומר הנוח
לבעירה – שבבי ,קש ,נייר או סירי ושאר מיני שיחי.
 .7ללמד :מדורת שתי וערב )"מזרח"(
מדורה זו משמשת כמדורה מאוד טיפוסית ,וככל שתגבה יותר כ יגבר רישומה.
הנח על הקרקע ,במקביל 2 ,בולי ע" )בעובי  .("3*"2ערו בי  2הבולי מדורת חרוט קטנה ,לפי
הרווח שבי הבולי ,והשאר פתח הדלקה בכיוו משב הרוח .המש והוס' זוגות בולי וענפי
עבי – שתי וערב .ככל שמתרומ "הבניי " והול כ הוא נעשה צר קמעה ,וא' הענפי דלי
וקצרי יותר .א מדורת החרוט הקטנה הוכנה כראוי ,הרי לאחר שתודלק ,תאחז הלהבה ג
במדורה הגדולה והאש תגבר ותל.
 .8משחק סיו :תחרות בבישול קפה – וכ מסיימי את הפעולה בלגימת קפה טעי.

תכונות מרכזיות המאפיינות מדורה:
 (1התלקחות  (2עש  (3חו
כל תכונה וערכה שלה .כ ,למשל ,טוב העש לתמרוני ואינו טוב לבישול .טובה הסירה לחימו
מהיר ,ואינה טובה למדורת אור ולבישול .היות והיא כלה במהירות .וכנגד יש צמחי קשי
להתלקחות )כמו הזוג  ,כשהוא ירק( או מאריכי כבערה .את כל התכונות הללו אפשר למצוא
בצמחי רבי אחרי.
 .1מדורת קונוס
מדורה זו מהווה יסוד לכל מדורה ,לכשעצמה יעילה מדורה זו כספקית אור רב .בנה פירמידה
קונוסית קטנה מחמר בעירה נוח זרדי ,מקלות קטני וכד' .השע עליה ענפי עבי יותר
בהיק' של פרסה כמעט סגורה )פתחה יפנה לכיוו בוא הכוח(.
על ענפי אלה השע חומר בעירה כבד כמו :בולי ע" וענפי עבי.
המדורה חייבת להיות גבוהה ובעלת בסיס קט ככל האפשר ,לש נוחיות ויציבות אפשר לתקוע
מוט באדמה וסביבו לבנות את הקונוס כשהענפי נשעני עליו.
מדורה זו אינה חסכונית – חומר רב מתבזבז בה תו זמ קצר.

 .2מדורת מזבח
מדורה זו משמשת בעיקר כמדורת חו.
בנייה :הנח על הקרקע  2בולי ע" מקבילי ,הכל בי הבולי מדורה קונוס בקוטר הרווח והשאר
פתח הדלקה לכיוו משב הרוח.
המש להוסי' זוגות בולי וענפי עבי שתי וערב ,ככל שבניי המדורה עולה הוא נסגר יותר
והענפי דקי יותר )ציור(.
מדורה זו חסכונית מאוד ולא צרי להוסי' עליה ענפי נוספי.

 .3מדורת כוכב
מדורה בעלת להבה נמוכה ובערה איטית ,שימושית לשמירה ,מניחי שלושה או יותר בולי עבי
בצורת כוכב ,בנקודת מפגש בוני מדורת קונוס .ע"י הזזת הבולי מדי פע בפע אל המרכז –
נשמרת האש זמ רב .נית לחמ מיכל מי ע"י העמדתו על הבולי )ציור(.

 .4מדורת פחמי
מדורה שימושית ליצור פחמי מבולי ע" .משמשת כמו כ ג לשמירת אש .מפיקה חו רב.
מדורה זו היא למעשה מדורת מזבח צפופה ,בלי ארובת אוויר רחבה באמצעיתה.
על שני הבולי ,שיתפסו כל כל רוחב הבולי הראשוני ,ועליה שוב בכיוו הפו מספר בולי
לרוחב קודמיה :המש כ בהנחת בולי שתי וערב .מדורה זו משמשת בסיס לכירות אפיה
ותנורי.

 .5מדורת פסולת
מדורת המזבח הנה חסכונית מאוד א אינה מפיקה אש רבה .מדורת הקונוס מפיקה אש ואור
בכמות מרובה א אינה חסכונית .מדורה זו הנה חסכונית ומפיצה אור ואש כאחד.
שימושית בעיקר לטיגו וצליה .כבסיס לכירה ,בניית מדורת פחמי פזר על קבוצת הענפי
העליונה זרדי ,ענפי דקי ,נסורת וכד' .הדלק את המדורה בחלקה העליו )אל תבנה תחתיה
את מדורת הקונוס הקטנה( .למדורה זו אפשר להוסי' ג זרדי לחי ורטובי .על הבסיס של
מדורת הפחמי הוס' זרדי מפע לפע.

 .6מדורת עש
מדורת עש משמשת כאמצעי איתות למרחקי .אנו יכולי להשתמש למטרה זו למעשה בכל
מדורה שהיא אול מדורת המזבח היא האידיאלית למטרה זו .על המדורה נניח שק ,או עלי
ירוקי ,או שנזה עליה טיפות מי! מדורת עש תתקבל ג בא נהפו מפע לפע ערימה של
סירה קוצנית דולקת .העש  ,שיתקבל יהיה עש לב בתוספת חומר דלק כלשהו יתקבל עש שחור.
 .7מדורת חצובה
מדורת מאור טיפוסית המשמשת לאותות ,לתאורת שטח גדול וכד'.
בנייה :חצובה משולשת גזעי ע" לא עבי ביותר ,א מרובי ענפי צדדיי .ב"לב" החצובה הק
מדורת קונוס רחבה.

מפקדי אש

מתקני – אש למיפקד
לפידי
לפידי קופסאות
לפיד מסוג זה מונח על האדמה ומשמש בעיקר לסימו מגרש המיפקדי ,ולהארת הדר אליו.

לפידי אלו עשויי כ :מכניסי חתיכת שק יוטה וקופסת שימורי רגילה ,כשזו מגיעה עד
תחתית הקופסה .על שק היוטה שופכי חול כדי  2/3מגובה הקופסה ועליה יוצקי סולר
להרטבת השק והחול .השק בולט מהחול.
לפיד זה דולק ע"י עליה נימית של הדלק בפתיל השק .רצוי לשי קופסה חול ולא אדמה כבדה ,כי
כושר קיבול הנוזלי של החול גדול יותר ולכ הוא סופג יותר דלק )אדמה כבדה מכילה הרבה מי
ואינה מסוגלת לספוג דלק(.
צורה משוכללת יותר של לפיד קופסה אפשר להשיג א משתמשי בקופסה מנוקבת .מנקבי את
החורי בגרז או בסכי .
החורי מאפשרי זרימה גדולה יותר של אוויר ולכ משיגי בלפיד מסוג זה אש גדולה יותר,
הדולקת זמ רב.
"לפיד תמיד"
לפיד זה הוא שיכלול נוס' של לפיד*הקופסה הרגיל .בתחתיתו יש חור ,שבו עוברת צינורית נחושת
המחוברת לצינורית פלסטית .הצינורית הפלסטית מחוברת לברז של מיכל הדלק ,וכ יש
באפשרותנו להזרי דלק ללפיד בזמ הבעירה )כמות הדלק המוזרמת היא שתקבע את גודל
הלהבה( .למיכל דלק אחד אפשר לחבר כמה וכמה "לפידי תמיד" .אי סכנה שהדלק בצינורית
ובמיכל יידלק.
אפשר להקי' את הקופסה של "לפיד התמיד" בחול או באבני ,ואז מתקבל אפקט יפה ביותר.
ל"לפיד תמיד" יש כמה וכמה שימושי) :א( כלפיד זיכרו ) .ב( להארת אלמנט מסוי )סמל,
קבוצת אנשי( במיפקד )ג( להארת השביל המוביל אל מקו המיפקד וממנו )לפיד*התמיד יבער
ג לאחר סיו המיפקד(.
לפיד מסוג זה מונח על האדמה ומשמש בעיקר לסימו מגרש המיפקדי ,ולהארת הדר אליו.
הערה :את הדר לשטח המיפקד אפשר להאיר ג בצורה אחרת :מפזרי לאור המסלול לפידי
רגילי ומדליקי את מחצית )אחד כ אחד לא – לסירוגי (; בסיו המיפקד מדליקי את
המחצית השנייה של הלפידי.

לפידי נישאי
ללפיד זה שני צורות עיקריות:
)א( לפיד עשוי קופסת שימורי :המוט מחובר לקופסה בחוטי ברזל.
הקופסה מכילה :שק יוטה ,חול וסולר .לא רצוי שהמוט יבלוט מעל לקופסה ,כי אז יידלק ויישר'.
אפשר לעשות כ רק א משאירי את מכסה הקופסה כשהוא מג על מקל הע".
)ב( לפיד שק :מלפפי את המוט ברצועות שק יוטה טבולות בסולר ומהדקי בחוטי ברזל.
הלפידי הנישאלי משמשי *

) (1להתעמלות*לפידי )לפידי להתעמלות אסור להספיג בכמות דלק גדולה מדי שמא יטפט'
ויפזר להבות*אש(.
) (2תהלוכת לפידי.
) (3לתאורה ניידת או קבועה.
כדי להארי את זמ בעירת הלפיד אפשר להשתמש בדונג או בקרפ עטו'.
לפיד דונג :מחממי את הדונג עד לנקודת ההתכה ,טובלי את רצועות שק*היוטה בתמיסה
ותולי לייבוש בשמש .ברצועות אלו מלפפי את מוט הע" של הלפיד )כנ"ל(; הדונג הספוג בשק
יארי את זמ הבעירה.
לפיד קרפ :משרי כמה חתיכות קרפ בבנזי  ,עד שה מגיעות למצב דביק חצי*נוזלי.
שמי את הקרפ על המוט ועוטפי ברצועות יוטה .לפיד כזה בוער חצי שעה ויותר.
הערה לשימוש בקרפ :יש לשי את הקרפ מתחת לשכבת השק ולא מעליה – שא לא כ הקר ימס
ויטפט'.
בכל הלפידי האלה )דונג ,קרפ( יש לדאוג להגנה מפני הטפטו' )העלול לגרו לכוויות(.
הערות :אי מכבי לפיד במי ,אלא בחול או במכשירי מיוחדי.
שיירי קרפ מסוליות של נעלי קרפ ,אפשר להשיג בכל סנדלריה. .

לפיד לתור  :לפיד זה מועלה לראש התור )במיפקד( ,ומאיר את הדגלי.
מבנהו :לפיד קופסה רגיל המחובר למוט ברזל באור של  1מ' לפחות .חוט ברזל מחובר ליתד,
המשמשת בעזרת גלגלת )המחוברת בראש התור ( – להרמת הלפיד.

יש לדאוג להגנת הדגלי מפני סכנת הצתה ע"י הלפיד.
להדלקת לפיד מסוג זה יש שתי אפשרויות:
)א( מדליקי את הלפיד על האר" ומרימי אותו כשהוא דולק.
)ב( הלפיד מודלק כשהוא בראש התור  ,ע"י פתיל עולה המחובר אליו .מדליקי את הפתיל,
ולאחר זמ ידוע – נדלק הלפיד .דר אגב :אפשר לתכנ במדויק את זמ הדלקת הלפיד – כי קיי
יחס ישר )הנית לחישוב מדויק( בי אור הפתיל לבי זמ בעירתו.

אפשר להכי את הפתיל ע"י חוט קלוע מכמה חוטי כותנה שנשרו היטב בתמיסת קרפ בבנזי .
הקליעה לחוט אחד יותר עבה מונעת את התאיידות הבנזי .
אפשר להשתמש ג בחוט כותנה או חוט יוטה טבול בתמיסת אצטו ושלק )דבק( שהועבר בתו
אבק שריפה .הגרגרי נדבקי על הפתיל והאש אוחזת בו ועולה במהירות.
עמודי אש
עמוד האש בנוי צינור של ) "2 – "1או ברזל*זוית ארו( ,העטו' בשקי מלופפי מסביב לצינור
)או ברזל*הזוית( ומוצמדי אליו בחוט ברזל.
מרטיבי את השקי בדלק ,וזוקפי את העמוד) .העוגני –  3יתדות( .רצוי לקשור את העמוד
ליתרות בחוטי תייל )ה יותר חזקי ,אינ ניתכי ואינ נקרעי(.
אפשר להעמיד את עמוד האש ג בסמו לקרדו ברזל התקוע באדמה ,ולקושרו אליו בחוטי ברזל.
כשמדליקי את העמוד – מתקבלת צורת עמוד*אש בוערת בחשיכת הליל – דבר המשאיר רוש
רב על הצופי .אפשר לקבל עמוד אש לא רצי' ע"י זה שמשאירי רווחי בליפופי היוטה.
להקמת עמודי אש רצוי להשתמש בצינורות לא*מגולווני .המגולווני יתלכלכו בבעירה ,וקשה
יהיה לנקות.
אפשר להפו לעמודי אש ג מתקני המיועדי למטרות אחרות ,כגו  :תרני" ,רגליי" של
מתק ס"ש" ,רגליי" של מתק "טרז " ועוד.

במיפקדי בעלי אופי "כבד" )כגו  :י"א באדר ,ר במאי ,מחנות התנועה וכו'( יכולי עמודי האש
לשמש כעמודי זיכרו .
במיפקדי "עליזי" )חנוכה ,פורי וכו'( ,רצוי להשתמש בחומרי הכימיי ליצירת אש צבעונית.
אש שקיקי הנייר ע תערובת החומרי הכימיי שמי מתחת לשכבת שק היוטה.

שערי אש
שער האש בנוי למעשה מ –  3עמודי אש המחוברי זה לזה בצורת "ח" .הוא יכול לשמש
למיפקדי של כניסת כיתה לתנועה * כשהמעבר בו יש לו משמעות סמלית.
דר הבניה :מחברי  3צינורות ברזל של " 1 ½ " – 1בצורת "ח" ע"י הברגות )אפשרות פחות
טובה :ע"י ליפו' בחוטי ברזל ,אבל אז יש לחזק יפה את החיבור שהצינור העליו לא יישמט(.
עוטפי את הצינורות בשקי ומלפפי בחוט ברזל גמיש.
יש לעשות את שער האש גבוה ורחב ,כדי שיוכלו לעבור בו בלא כל סכנה של חריכה או כווייה.
יש שני סוגי של שער אש:
)א( שער קבוע :השער עומד ובצורה זו מדליקי אותו .יש להוסי' קצת בנזי לדלק כדי שההדלקה
תהיה מהירה.
)ב( שער מתרומ :שער זה מדליקי כשהוא עדיי מונח על הקרקע ,ואז מרימי אותו .התוצאה:
מתקבל אפקט פתאומי של היווצרות שער אש .אלה המרימי את השער עומדי בצד וכל
האחרי אינ רואי אות.
אפשר ג להרי ממרחק ע"י חבל ארו הקשור לנקודה גבוהה בגשר .כשהאש מתחילה לדעו –
משכיבי את השער ומכבי אותו בחול .את פעולת ההרמה וההורדה אפשר לעשות בעזרת צירי.
עקרו הצירי :משני צידי העמוד תוקעי  2יתדות וכופתי אליה מוט או צינור בגובה של 30
ס"מ ,לער ,מהאדמה .אל רגל שער האש מחברי ברזל עגול של  6*8מ"מ הכפו' בצורת אנקול או
וו .מרכיבי את הוו על הציר )המוט או הצינור( שבי שתי הסנדות ,וע"י זה יש אפשרות להרי
את השער ולהורידו – כרצוננו.

נדנדות אש
נדנדת אש בנויה בצורת שער*אש קבוע )גובהו לא פחות מ –  4מ'( ,שמחוברות אליו  2קופסאות
בוערות .אלו ה קופסאות שימורי פתוחות שנעטפו )מבחו" ומבפני( בשקי ונקשרו לחיזוק
בחוטי ברזל .על השקי שופכי סולר וקצת בנזי  ,ומחברי את הקופסאות לשער האש בחוט
ברזל .מדליקי את שער האש ואת שתי הקופסאות .מנדנדי את הקופסאות ,ולעיני הצופה
ממרחק נראית תמונה של "ח" ובתוכו  2כדורי אש "מתרוצצי".
השימוש בנדנדת אש הוא ליופי בלבד.

אפשר לשי בתו הקופסאות ,חבילות של חומרי כימיי ,כשכל חבילה עטופה בשכבה שונה של
נייר או קרטו  .בתחילה תידלק החבילה בעטיפת הנייר הדקה ביותר ,ואח"כ – אלו בעטיפות
העבות יותר .אפשר לכוו את סדר ההדלקה כ ,שבתחילה יהיה אור ירוק ,אדו ,אח"כ – לב ,
ולאחריו צהוב ,וחוזר חלילה.

זהו שער קבוע בגובה של כ –  3מטרי ,באמצע הסנדה )הצינור( האופקית העליונה כופתי
קופסת שימורי פתוחה משני צדדיה .ממולה על האדמה ,מציבי קופסה דומה ,אול סגורה
בצידה התחתו  .משחילי לתו הקופסאות מוט מתאי )תור ( .אל המוט כופתי סנדה אחת או
שתיי ניצבות ,קצרות במקצת ברוחב השער.
לקצות הסנדה )הסנדות( קושרי לפידי משקי יוטה טבולי בחומר בעירה )רצוי קרפ( .מסובבי
את הקרוסלה ב –  2חבלי אישיי הקשורי בתחתית התור )המוט( ,האחד מלופ' לגמרי
מסביב לתור  ,והשני פתוח .ע מתיחת החבל המלופ' ,מסתובב התור בי שתי הקופסאות,
ולפידי האש יוצרי מעגל*אש סביב התור בקוטר  2*3מ' .בשעת הסיבוב נכר החבל הפתוח סביב
התור  .כשנפתח החבל הראשו לגמרי ,מתחילי למתוח את השני ,וחוזר חלילה .יש לשמור על
מרחק של  4מטרי מהקרוסלה בזמ הפעלתה – לש בטחו .

סיסמאות אש
סיסמת אש משמשת כרקע*אפקט במיפקד ובחגי ע ,והמילי הכתובות מסמלות בדר כלל את
התוכ של המאורע )י"א באדר 1 ,במאי ,כניסת כיתה ז' לחטיבה וכו'(.
סיסמת האש עשויה מסגרת של חוטי תייל ,מלופפת ברצועות שק יוטה .שבהדלקת נוצרת סיסמה
דולקת.
א .סיסמת אש פשוטה
דר העשיה :לשני עמודי ברזל )או צינורות( המונחי על הקרקע מחברי במקביל  2חוטי תייל
)או צינורות ברזל דקי( .בי שני עמודי הברזל רצוי לתקוע יתדות באדמה ,אשר ימנעו את
התקרבות העמודי זה לזה בעת מתיחת חוטי התייל המקבילי.
לחוטי התייל המקבילי מחברי בניצב ,במרחקי קבועי ,חוט תייל וכ נוצרת מעי "רשת".
את חוטי התייל עוטפי ברצועות שק יוטה ומלפפי בחוט ברזל דק – לחיזוק .מרטיבי את
הסיסמה בסולר ובקצת בנזי )להצתה( .מעמידי אותה על "רגליה" ומייצבי אותה ע"י חיבור
חוט תייל )או חוט ברזל עבה( ל –  4יתדות.
בהכנסת סיסמת האש יש לשי לב לכמה דברי:
 .1יש להשתמש בחוטי תייל )ולא בחוטי ברזל חלקי( ,משתי סיבות:
)א( השקי המלופפי נאחזי בקוצי התייל ואינ מחליקי.
)ב( חוט ברזל דק עלול להינתק בחו גדול.
 .2לכתובת צריכה להיות צורה ברורה ביותר ,ברווחי גדולי בי האותיות והמלי )שא לא כ
לא יבינו את הכתוב(.

 .3סיסמת אש רחוקה צריכה להיות גדולה מאוד והאותיות –עבות .סיסמות אש קרובות ,לעומת
זאת ,צריכות להיות קטנות יותר ,עדינות ומדויקות.
 .4רצוי להשתמש בקצת בנזי )להתיז על שק היוטה( ,לש הצתה מהירה של הסיסמה.
 .5יש לדאוג לאמצעי ביטחו ולציוד לכיבוי שריפה.
 .6עמודי הברזל )הנושאי את הסיסמה( צריכי להיות תקועי היטב באדמה או מעוגני
ליתדות.
 .7החוטי הנושאי את האותיות צריכי להיות מתוחי בחוזקה לצדדי כדי למנוע שקיעת
האותיות האמצעיות והיווצרות "בט ".

ב .סיסמת אש מתרוממת
בסיסמה מסוג זה משתמשי במיפג *אש גדול.
מדליקי את הסיסמה כשהיא מונחת על הקרקע וזוקפי אותה כשהיא דולקת .כשהיא מתחילה
לדעו – משכיבי את הסיסמה ומכבי אותה בחול .ההרמה נעשית ע"י צירי )כמו שער אש
מתרומ ,א באופ הרבה יותר משוכלל( ,ויתדי שמתחברי יחד לחבל אחד הנמש ע"י מנו'
גלגלת .רצוי שהסיסמה תהייה קצרה ,ושהכנתה תהייה קלה ,יחסית.
בסיסמת אש מתרוממת צרי להיות צינור המחבר בי העמודי והנושא את האותיות ,ולא חוט
תייל.

ג .סיסמת אש נעה
סיסמה זו משמשת ליצירת אפקט של "התקדמות" כתובת אש ,והדלקתה נעשית תו כדי
התקדמות זו.
דר העשיה :בי  2צינורות )הרצוי ביותר – צינור דק או ברזל עגול( מותחי יפה  2חוטי ברזל
ישרי .האותיות ,העשויות חוט תייל מלופ' בשק יוטה ,תלויות על שני החוטי האלו בעזרת
טבעות.
 2חוטיי ברזל הקשורי לראשי האותיות ולתחתיה מתחברי אל  2חבלי .על יד משיכת,
בעזרת גלגלות הקבועות על אחד העמודי ,נית להזיז את האותיות מצד אחד לצד שני )משמאל
לימי ( .בעבור האותיות מעל לפיד תלוי )או עומד( מלמטה ,ה נדלקות אחת אחרי חברתה.
סיסמה זו מסובכת ביותר ,אול היא יפה וכדאי להשתמש בה רק לאחר שליטה כהלכה בהכנת
כתובות אש פשוטות יותר.

ד .סיסמה חפורה

במדרו תלול של גבעה חופרי תעלות צרות בצורת הסיסמה הדרושה )או הסמל( .ממלאי את
התעלה בחומר שריפה )שק יוטה( ושופכי עליו סולר וקצת בנזי )להצתה( .מדליקי בגפרור את
קצה הכתובת ,והשכבה הרציפה של חומר הבעירה מעבירה את האש לכל הקצוות.
המסתכל מרחוק – רואה לפניו סיסמת אש בוערת בצלע הגבעה.
ה .סיסמה מקופסאות
אפשר לקבל אפקט דומה לזה של הסיסמה החפורה ,ע"י שמעמידי במדרו תלול של גבעה
קופסאות אש בצורת כתובת .המסתכל מרחוק רואה סיסמת אש רציפה.

סמלי אש
כרגע למיפקד אפשר להקי סמלי אש.
דר העשייה :בוני מסגרת של חוטי ברזל עבי וחוטי תייל ומלפפי ברצועות שק יוטה וחוט
ברזל דק .מרטיבי את הסמל בסולר זמ קצר )כשעה( לפני ההדלקה ,ומעמידי אותו.
העמדת הסמל נעשית ע"י שני צינורות ברזל )עמודי ברזל( המחזיקי את כל המיבנה.
סמלי אש יש לבנות בדיוק רב ובבהירות – כדי שאפשר יהיה להבחי בצורת הסמל בשעת הבעירה.

אפשר ,כמוב  ,להכי ג סמלי אש חפורי.
התנהגות המבצעי בזמ המיפקד
צרי לזכור ,שכל תנועה של אור בחוש – בולטת והכל רואי אותה .לכ חייבי המבצעי
במיתקני השוני להיזהר מתנועות מיותרות בלפידי ובאמצעי ההדלקה האחרי.
העברות של אנשי ממקו למקו רצוי לבצע בזמ שכל תשומת הלב של הקהל מופנית לביצוע
כלשהו ,או למיתק מואר – אזי לא תורגש התנועה הזאת.
במקרה שבמיתק מסוי אי אור במידה מספקת ,אפשר להבליט אותו ע"י הכנסת צבע לאש; או
ע"י אור מסנוור ,או אור פתאומי קצר שיפנה את המבטי אליו.
במקרה של תקלות בהדלקה או בכיבוי אש ,רצוי למנוע עד כמה שאפשר שאנשי רבי מדי יבואו
לטפל בתקלה ,דבר העלול לגרו לתקלות ולהפרעות קשות יותר ,ולמשיכת כל המבטי לש.
רצוי להימנע במיפקד משימוש בחומר נפ" כלשהו ,כגו חזיזי וכו'.
סידור המתקני בשטח
יש חשיבות רבה לסידור בשטח של המיתקני שעליה עמדנו למעלה .סידור לא טוב – יפחית
הרבה מ הרוש הטוב של המיפקד ,ג א הסיסמאות ,העמודי ושאר המיתקני – בנויי
כחוק.
העקרונות:
 .1יש להתחשב בכיוו הרוח ,באופ שהעש לא יבוא כלפי המשתתפי במיפקד.
 .2יש לבחור את מקו המיפקד וכיוונו בהתחשב בנו' )הר ,י וכו'(.
 .3יש לדאוג למקו לקהל – שלא יתערבב בי משתתפי המיפקד.
 .4אי להעמיד מיתקני מאחורי הגב – אלא בפתח ה – "ח".
 .5אי להעמיד מיתק אחרי מיתק – כי אז אי מבחיני בצורת המיתק הרחוק.
 .6יש לתכנ היטב את סדר ההדלקה .יש לגמור את המיפקד בשיא האור.
 .7יש לדאוג לאמצעי בטחו ולציוד כיבוי ליד כל מיתק .
בארגו ההקמה והפירוק – יש לקבוע צוותות אנשי להקמה ,לפירוק ולאיסו' הציוד.

 .1לפיד מיוחד
מתק המאפשר הורדת אש מגובה כדי להדליק מדורה ,סיסמה וכו'.
קבע חוט ברזל מהנקודה הגבוהה אל הנקודה הדרושה בזווית של  45מעלות לפחות.
על חוט זה משחילי קופסת לפיד ,שתוחזק כנקודת השיא ע"י חוט שמשו דק .אל נקודת השיא
יעלה לפיד עולה ,אשר יחרו את חוט השמשו ויגרו לירידת הקופסה כאומגה.

 .2לפיד תמיד
משמש כלפיד זיכרו  ,או להבת חימו ,שאינו כבה.

הביצוע :טול קרעת פח או צלחת גדולה )כובע פלדה וכו'( הנח במרכזו פחית קטנה ,כשבתוכה
פתיל*בד .הק' את הפחית בחול וכוו למרכזה צינור ברזל או חוט ברזל נוט' דלק ,הבא ממיכל
מלא יותר גבוה .גודל הלהבה ככמות הדלק.

 .3לפיד אולימפי
הלפיד עשוי ממיכל נחושת וידית ע" .הלפיד מופעל ע"י פתיל הבנוי מחבל אסבסט .הוא טוב
למירוצי ולטכסי זיכרו  .הוא מודלק ע"י נפט.
* יש להקפיד ,שהנקב הנמצא בפקק יהיה פתוח .מיכל מלא ידליק את הלפיד למש שעתיי.
* הלפיד יוג מפני הרוח באמצעות כוסית המג  ,המכסה את פתיל חבל האסבסט.
 .4הלפיד הסיני
הלפיד הסיני משמש לסימו הצורה ח של מפקדי .נית לבנותו במספר גדול של שקיות כתובות
במדרו  .קיימת אפשרות להשתמש בו ,ג כלפיד יד .הלפיד הסיני המקובל בנוי משקית )ראה
ציור( }שקית מס'  {8הממולאת בשליש בחול ,ובקצותיה קיפול )מנג'ט( הנר )רצוי מס'  (8מוחדר
לתו החול .אור דליקת הלפיד הסיני כשעה וחצי .נית למשו את השקיות בשמ  ,וע"י כ לקבל
גוו מבריק .נית לשאת ביד את הלפיד ,כאשר ,הנר הנמצא בשקית ,מוכנס לשקי ללא חול.

 .5לפיד סיני משקיות ניילו
עקרו לפיד זה דומה לעקרו הלפיד הסיני.
בוחרי שקיות ניילו ע ידיות בצבעי ירוק ואדו כהי ביותר .השקית עשוייה מניילו עבה
ככל האפשר.
באמצעות שקיות אלה אפשר לבנות כתובות על מדרו  ,בצורה מרהיבה .בעזרת שקיות אלה נית
לסמ את צורת ה – ח של מגרש מסדרי לפזר בי מתקני האש ,או לפזר על גבעות חול או גגות
מבני.

הפמוטי משמשי לתאורה כשאי רוחות ,ומשמשי בסיס יפה ומוש את העי לניירות.

 .6לפיד מורס
הלפיד בנוי מצינור קשיח ,שבו ריכוז גדול של זרח  .הלפיד מופעל ע"י שפשו' הגופרית בחלקו
העליו  ,באמצעות מכסה ,המצוי תחת הלפיד .הדבר נות אפקט של להבה ענקית כתומה .זמ
הבערה כדקה וחצי נית באמצעות הלפיד להאיר שטח רכב .אורו מרהיב ומרתק.

