האגף לאיכות הסביבה
לשכת סמנכ"ל תפעול

 72אפריל7102 ,
כ"ז ניסן ,תשע"ד
סימוכין42772 :

הנחיות לציבור
ל"ג בעומר
לקראת ל"ג בעומר ,האגף לאיכות הסביבה פונה אל תושבי העיר ומבקש לשמור על כל כללי הבטיחות בעת
קיום המדורות כלהלן:
הדלקת מדורות תעשה רק בשטח נקי מקוצים ,עשבים ,עצים ושיחים ובמרחק סביר ממבנים ומתקנים ,לא
מתחת לקווי חשמל ,קווי טלפון ולא ליד מתקני דלק או כלי רכב .הציבור מתבקש להתחשב בהשלכות של
הדלקת המדורות והמנגלים בחג זה ולפעול ככל הניתן למזער את נזקיה על ידי צמצום היקף המדורות.
שטחים גדולים פתוחים ברחבי העיר :בית ספר חב"ד ,רחוב השפלה ,רחוב נורדאו/רופין ורחוב תרי עשר –
רות.
חל איסור מוחלט לקיים מדורות בגנים ציבוריים ,חורשות ומדשאות.
יש להקפיד בסיום המדורה לכבותה ואין להשאיר אש דולקת.
פסולת ושאריות יש לרכז בשקיות אשפה ולפנותה למכלי אצירה או להניחה בריכוז אחד שיפונה על
ידי העירייה.
יש להשאיר שטח נקי בתום האירוע .ציבור ההורים מתבקש להדריך את הילדים בנושא הבטיחות
והסכנות הכרוכות בהדלקת אש.
במהלך תקופה זו של הדלקת מדורות ברחבי העיר הפיקוח העירוני ,מחלקת הבטחון והאגף לאיכות
הסביבה יבצעו מעקב אחר הדלקת המדורות והמנגלים ברחבי העיר בדגש על שמירה על הריהוט הציבורי,
הגנים ,ניקיון הרחובות והשטחים הציבוריים .יש להישמע להוראות ולהימנע מאי נעימות הכרוכה
בהבערת אש שלא במקומות המותרים.
במהלך ערב ל"ג בעומר יתקיימו סיורים אשר ימנעו לחלוטין הבערת מדורות בכל הגנים הציבוריים,
שטחים ציבוריים וחורשות ברחבי העיר .הדגש יהיה במניעת נזקים לצמחיה (מדשאות ,שיחיות ,עצים) והן
לדומם (מתקני משחק ,ריהוט רחוב וכיו"ב).
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הציבור מתבקש להתייחס לרשימה הר"מ ולפעול על פי ההנחיות של מחלקת גנים ונוף :
 .1גן גיבורי ישראל – אין להבעיר מדורות גם בשטח הצפוני החום( .מותר מנגלים בלבד)
 .2חורשת ההשכלה – אין להבעיר מדורות בחלק הדרומי של רח' הרצל( .מותר מנגלים בלבד)
 .3גן דלפט – אין להבעיר מדורות בחורשה העליונה מצד דרום (מותר מנגלים בלבד).
 .4גן החורשה – אין להבעיר מדורות ומנגלים בשטח שבין גינת הכלבים לבתים.
 .5חורשת התשעה – מותר מנגלים בלבד.
 .6יער קפלן  -מנגלים בלבד  -חניון הנופש.
 .7גן הזיכרון  -אין להבעיר מדורות ומנגלים.
 .8גן מגנים – אין להבעיר מדורות ומנגלים.
 .9גן סביוני הכפר – אין להבעיר מדורות .תותר הדלקת מנגלים בחורשת האקליפטוס.
 .11גן הדקל-תתאפשר הדלקת מדורות ומנגלים רק בחלק העליון (הצפוני) הרחק מעצי הפיקוס.
 .00גינה ברחוב הנרייטה סולד( -בריכה ירוקה) אין להבעיר מדורות ומנגלים.
 .07חורשת הראשונים 23 -כולל עצי הזית לאורך בית העלמין אין להבעיר מדורות( .מותר מנגלים
בלבד).
.02חורשה בין ביה"ס רמז להדרים ועמק זבולון – אין להבעיר מדורות( .מותר מנגלים בלבד).
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הנחיות מחלקת קיימות :
הציבור מתבקש שלא להבעיר מדורות בשטחים הר"מ המהווים שטח טבע עירוני .בשני שטחים אלו
מוצבים שלטים גדולים המסמנים את השטח :
 .1שטח בשכונה הירוקה בין החניון של בית ספר הירוק לבין אשכול גני הילדים – רחוב רוזנבלום יאיר.
 .2שטח בסמוך לבית ספר רמז – סמוך לכניסה לבית הספר מכיוון שכונת הדרים – גישה לשטח מעמק חרוד ועמק
דותן.
 .3שדה האיריסים – בחיבור של רחוב השקמה לרחוב לוי אשכול ממול בית האבן .שח זה לא מסומן בשלט אך רואים
שנעשתה בו עבודה רבה וכן יש שם שביל קטן מסומן.
יחד נשמור על הטבע העירוני.
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