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אין להכניס גנרטורים ,מערכות הגברה ,ציוד חשמלי ,מתקנים
מתנפחים ,בקבוקים וכלי זכוכית למקומות המצויינים כמותרים למדורות

ת למניעת מצבי סיכון
המלצו
הורים יקרים,
מספר המלצות לקראת היציאה למדורת ל"ג בעומר
 .1וודאו כי אתם יודעים עם מי ילדכם הולך לחגוג את ליל המדורות והיכן ממוקמת מדורתם.
 .2הנחו את ילדכם להתקשר אליכם בכל בעיה שמתעוררת ,גם אם היא גולשת לשעות
הלילה המאוחרות.
 .3בקשו מילדכם לא לשוב הביתה בגפו.
 .4קיימו שיח עם ילדכם על שימוש בחומרים פסיכואקטיביים (בעיקר על אלכוהול וגראס),
נסו להימנע משיפוטיות והפחדות ועם זאת ולתת להם כלים אובייקטיבים על חומרים
אלו אשר יכולים להוביל להתנהגויות סיכוניות כגון :שכרות ,אלימות ,תאונות דרכים,
תקיפות מיניות ,התקפי חרדה.
 .5דברו עם ילדכם על היבטי החוק הפלילי  -כי מי שעובר עברה (תאונה ,אלימות ,אונס,
צילום והפצה ברשת) תחת השפעת סם שנלקח ביודעין ,אחראי למעשיו ויישפט בחומרת
העברה.
 .6מתנדבי סיירת הורים יסיירו בליל מדורות ,עדכנו את ילדכם כי הם יכולים לפנות אליהם
בכל שאלה בעיה המתעוררת בשטח וכמובן רעננו עימם את הטלפונים של כוחות ההצלה.
 .7השתדלו לראות ולדבר עם ילדכם ששב הביתה מערב המדורות וודאו שאינו הולך לישון
שתוי או תחת השפעת סם.
 .8התעללות בבע"ח הינה עברה פלילית העונש בגינה הינו קנס כספי גבוה ו/או מאסר.
 .9חוק הדה קרימינליזציה אי הפללה בשימוש עצמי של קנביס הנה עדיין עברה מנהלית
בגינה קנס ואינה פונה לקטינים או /ו חיילים מתחת לגיל  18אנא וודאו כי ילדכם מודעים
להיבטי החוק.

חג שמח בטוח ומהנה!

ראות בטיחות בדרכים
הו
מיד לאחר חופשת הפסח מתחילים ילדים וילדות לאסוף קרשים למדורות ל”ג בעומר.
הילדים מרוכזים בעיקר בחיפוש אחר קרשים ולא תמיד מרוכזים במעבר בטוח בכבישים.
לעתים שדה הראייה שלהם מוסתר וכתוצאה מכך עלולות להתרחש תאונות דרכים וילדים
עלולים להיפגע.
 1במקום שאין מדרכה יש ללכת תמיד בשול השמאלי של הכביש עם הפנים מול כיוון התנועה.
 2היזהרו מכלי רכב החונים על המדרכה ולכו על המדרכה בצידה הרחוק מהכביש.
 3לפני חציית כביש יש להביט לכל הכיוונים ,ורק אם הכביש פנוי לחלוטין לחצות בבטחה.
 4הקפידו לא לרדת בפתאומיות לכביש ולא להפתיע את הנהגים ,הסתכלו לנהג בעיניים.
 5מומלץ לחצות כביש רק במקומות בטוחים כגון גשרים ומנהרות להולכי רגל ובמעברי חצייה
מרומזרים.
 6במקומות בהם אין מעבר חצייה קרוב  -בחרו מקום שבו תוכלו לראות היטב את תנועת כלי
הרכב משני הכיוונים והנהגים יוכלו לראות אתכם.
 7רק לאחר שווידאתם את תנאי החצייה תוכלו לחצות.
 8גם בזמן שהרמזור ירוק ודאו לפני תחילת החצייה שהמכוניות עוצרות לפני מעבר החצייה
ושאין רכב שעוקף אותן.
 9בשעות הערב לבשו בגדים בהירים ועינדו מחזירי אור כדי לאפשר לנהגים להבחין בכם בקלות.
 10לפני החצייה עצרו במרחק של צעד או שניים לפני שפת המדרכה.
 11ילד עד גיל  9לא חוצה את הכביש לבד!
 12מדריכי תנועות נוער היוצאים עם קבוצות חניכים לאיסוף הקרשים יתכננו את מסלול ההגעה
והחזרה ויתדרכו את כל החניכים בקבוצה לגבי כללי ההליכה והחצייה הבטוחה .המדריך
יוודא שהחניכים מקיימים את כללי הבטיחות ושהאיסוף והתנועה בדרכים נעשים בבטחה.

איכות הסביבה
גם בל"ג בעומר  -כפר סבא בדרך להיות "עיר אפס פסולת"!
השנה יצאה כפר סבא לדרך חדשה -במטרה לצמצם משמעותית את כמויות הפסולת המיוצרות
בעיר ולהפוך להיות "עיר אפס פסולת" הראשונה בישראל.
לכן ,חשוב לזכור ,שגם בל"ג בעומר אפשר ליהנות ולחגוג באחריות ובהתחשבות ,בכדי שגם
לסביבה ,לחי לצומח  -יהיה חג שמח.

אז איך עושים את זה?
 .1חגגו את החג במדורות משותפות (כמה גנים ,רב-שכבתית ,שכונתית ועוד) ,זאת על מנת
לצמצם את זיהום האוויר ואת הפגיעה באיכות הסביבה
 .2ותרו על השימוש בכלים חד פעמיים .הביאו אתכם צלחות ,כוסות וסכו"ם  -רב פעמיים ותנו
למדיח הכלים לעשות אחר כך את העבודה.
 .3הימנעו מיצירת פסולת שאינה ניתנת למחזור בסוף הערב ,כמו למשל :אריזות חטיפים ,ניירות
כסף ובקבוקי שתיה מפלסטיק .במקומם הביאו פירות ,בקבוקי שתיה מהבית ועוד
 .4חשוב מאד  -הבעירו מדורות רק במקומות המותרים ולא באזורים מגוננים ,לא באזורים בהם
יש פרחי בר ולא בגינות קהילתיות!
 .5אין להשליך למדורה חומרים כמו:
● פלסטיק ,צמיגים ,ניילון
● כלים חד פעמיים וקלקר
● עצים צבועים (בצבע או לכה)

איכות הסביבה
● תחליפי עץ ( כמו מלמין , m.d.f ,פורמייקה)
● זכוכיות ואבנים
● לוחות אסבסט ומוצרים המכילים אסבסט (כמו חלקי גגות ,אדניות ,מיכלי מים וצינורות)
● מכלי תרסיס משום סוג (כמו דאודורנט ,ספריי ריח ,ספריי צבע ועוד)
שימו לב! שריפתם של החומרים הללו עלולה לפגוע בביטחונכם האישי ,פולטת חומרים
מסוכנים לבריאות ומזיקה מאד לסביבה.
 .6הביאו אתכם שקיות אשפה והשאירו אחריכם את השטח מסודר ונקי .בסוף המדורה דאגו
להפריד את הפסולת לכל זרמיה (אורגנית ,יבשה ,נייר ,בקבוקים ועוד) ולהעבירם למתקנים
המתאימים ברחוב .באזורי מדורות רבים -יוצבו פחים ייעודים.
 .7היו ערניים ודווחו למוקד העירוני על כל פגיעה בחי ,בצומח ובסביבה באופן מיידי! בכל בעיה
יש לדווח למוקד העירוני או למוקד 100
 .8בסוף האירוע וודאו כי המדורה כבויה לגמרי! אין להשאיר מדורה דולקת ללא השגחה .יש
לוודא כיבוי מוחלט של האש ולאחר כיבוי האש ,יש להמתין  15דקות לפחות כדי לוודא שהאש
לא נדלקת מחדש.
 .9אין להשליך לפחי האשפה גחלים ושאריות מדורה .הם עלולים להתלקח מחדש ולגרום לאסון.

בריאותכם חשובה לנו
מדי שנה בל"ג בעומר נרשמת עלייה חדה ברמות זיהום האוויר וילדים רבים מובלים
לחדרי המיון בבתי החולים לאחר שנפגעים מתאונות בעקבות המדורות.
להלן הנחיות משרד הבריאות:
ממנים מבוגר אחראי שילווה את תהליך הקמת המדורה ,משלב איסוף הקרשים ועד סיום
המדורה.
אוספים קרשים ללא מסמרים ודברים בולטים שעלולים להיחתך ולהיפצע מהם.
ממקמים את המדורה בשטח נקי מקוצים ומעשבים ,במרחק ביטחון סביר ממבנים וממתקנים.
לא מבעירים מדורה מתחת לקווי חשמל וטלפון ,בקרבת עצים ושיחים או מתקני דלק.
מוודאים שהמרחק מהמדורה השכנה מספיק גדול.
מגדירים גבול בטיחות למדורה מאבנים ,על מנת לסמן את הקו שאותו לא עוברים.
נועלים נעליים גבוהות ולובשים מכנסיים ארוכים וחולצה מתאימה להגנה על הגוף מפני
גיצים וגחלים וכן מעקיצות זוחלים ושרצים הנמשכים אל חום המדורה.
רצוי להצטייד בטלפון נייד שממנו אפשר יהיה להתקשר למכבי אש או אמבולנס בעת הצורך.
יש להצטייד בתיק עזרה ראשונה ,ולהחזיק בקרבת המדורה  2דליי מים מלאים למקרה של
התפשטות שריפה.

בריאותכם חשובה לנו
מרחיקים כל חומר דליק מהמדורה ואסור בתכלית האיסור להחזיק בקרבת האש מיכלי דלק
ו/או מיכלי גז.
לא משאירים את הילדים ללא השגחה אפילו לרגע ,רגע זה הרבה זמן.
הפעלות ופעילויות לילדים מבצעים לצד המדורה ולא מסביבה.
את תפוחי-האדמה והבצלים מומלץ להשחיל על חוט תיל .הכנסתם והוצאתם מהאש תעשה
ע"י מבוגר .לפני הגשתם לילדים יש לוודא שהם אינם חמים מדי לאכילה ,תפוחי-אדמה ובצלים
חמים עלולים לגרום לכוויות קשות בפה.
בסיום הקומזיץ :יש לוודא כיבוי מוחלט של המדורה ,על ידי שפיכת חול או מים.
במקרה של שריפה יש לפעול מיד לכיבויה ובמקביל ,לטלפן  102לתחנת מכבי האש.

בברכת חג שמח ,בטוח ,בריא וסביבתי!

