
, במידה ולא נפעל כראוי, עלולים, מנהגי החג אותם כולנו מכירים

 .לגרום לנזקי גוף נפש ורכוש ולפגיעה באיכות הסביבה
 

כתוצאה מהבערת המדורות נרשמת במרבית תחנות הניטור מידי 

העוברים בדרכי  החלקיקים המזהמים שנה עליה קיצונית ברמת 

פליטה מסיבית של פחמן דו חמצני ועליה בכמות המזהמים  , הנשימה

 .הגורמים לנזק בריאותי לכולנו
 

הכשות , נפגעי כוויותבנוסף מדווחים כלי התקשורת לא אחת על 

 .ועוד כהנה וכהנה פציעות כתוצאה מהתנהלות לא זהירה
 

לפגיעה בחי ובצומח  במהלך ההכנות אנו עדים כל פעם מחדש 

 .למבנים ולתשתיות, לרכוש, ולנזקים הנגרמים לעצים
 

להעלות עשן ולסכן את , ממשיכות לבעורמדורות שלא כובו לחלוטין 

 .  כולנו בהתלקחות מחודשת של האש
 

עדיין ניתן לראות כמויות של , גם לאחר שכבתה האש במדורות

 .  פסולת שהושארה בשטח
 

 .  כמובן שישנם גם כללי זהירות בסיסיים לחגיגת האש עצמה

 ג בעומר בבטחה ומבלי לפגוע בסביבה"לחוגגים  צורן  -מועצה מקומית קדימה
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בכל הקשור  ליווי של מבוגר הגוף המארגן לדאוג שיהיה באחריות 1.

 .י ילדים ובני נוער"להכנה וביצוע הבערת האש ע
 .בהוראות בטיחותיש להדריך את המשתתפים , הדלקת מדורהלפני 2.
יש להקפיד  . פחות זיהום, פחות עצים  – במדורה צנועהכדאי להסתפק 3.

 .מדורות נמוכותעל 
 .על מדורות נפרדות למדורות משותפותעדיפות 4.
בגומה שנחפרה , רק בשטח חשוף המיועד לכך -מיקום המדורה 5.

 .מטר לפחות 1.5 -בקרקע ונתחמה באבנים במרחק של כ
הרחק ממצבורי דלק  , מרחק בטוח ממבנים וממתקניםיש לשמור על 6.

 .ולא מתחת לכבלי חשמל וטלפון
נפט  , כגון בנזין איסור להבעיר אש באמצעות חומרים דליקיםחל 7.

 .וכדומה ואין להחזיק חומרים כאלו בקרבת המדורה
זכוכית וקלקר  , עץ צבוע, תחליפי עץ, גומי, מוצרי פלסטיק אין לשרוף8.

 .כדי למנוע זיהום אוויר בחלקיקים מסוכנים
כל אלה  , פסולת בניין , פחיות , בקבוקים, לאש מתכות אין להשליך9.

 .  אינם מתכלים ונשארים בשטח הבעירה
נוזלים  , קליעים, חזיזים, להשליך לאש מכלים ריקים מכל סוג חל איסור10.

 .או חומרים דליקים אחרים מחשש להתפוצצות
ללבוש מכנסיים ארוכים וחולצה מתאימה  , לנעול נעליים סגורותמומלץ 11.

להגנה על הגוף מפני גחלים וגצים ומעקיצות זוחלים וחרקים הנמשכים  

 .אל המדורה
שמירה על כללי  הוספת עצים וקרשים לליבוי המדורה תעשה תוך 12.

 .הבטיחות
נוספים כגון חול  בכמות מספקת של מים ואמצעי כיבוייש להצטייד 13.

 .ולדאוג לכיבוי מוחלט של האש בטרם עוזבים את השטח

 – מספרי חירוםלאחראי יהיה טלפון נייד ובו 14.
ומוקד השרות של   102מכבי אש , 100משטרת ישראל , 101א "מד

 .09-890-2999המועצה 
 !!ג בעומר יש לנקות את השטח ולפנות את הפסולת"חגיגת לבתום 15.
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ג  "שטחים ציבוריים שבהם ניתן לקיים מדורות בלרשימת 
 (.ב מפה"מצ)ז "בעומר תשע

 :בקדימה

 רחוב הדולפין 

 ח ליד מגרש הכדור סל  "רחוב הפלמ
 האפרסמון' רח –מערב  5רחוב רוטשילד 

 היער -רחוב הגומא 

 הרצוג' רחוב הצבר עד רח

 הגולן' רחוב האודם עד רח

 הגלילרחוב 
 

 :בצורן

 פ"השצרחוב האילנות ליד 

 רחוב הגפן ליד גינת הכלבים

 .שקמה צמוד למבנה בני המושבים' מזרחית לרח
 

 :ברמת אמיר

 (.צפונית לשכונה)במגרש הצמוד לשביל התפוזים 
 

 .בואו נעבור כולנו את החג בשלום ונשמור על הסביבה
 צורן -המקומית קדימה המועצה , בברכה
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