
 הדלקת המדורות גורמות לעלייה חדה ברמת זיהום האוויר והן עלולות לפגוע בבריאותנו
ובסביבה. על כן אנו ממליצים המלצה "חמה": חגגו את החג בחבורה גדולה של משתתפים, 
צמצמו את מספר המדורות והשתדלו לשמור על גודל מדורות סביר. שמירה על מספר כללי 

בטיחות בסיסיים יבטיחו הנאה שלמה! 

חשוב לדעת:
 = חל איסור מוחלט להבעיר אש ב"פארק הזהב", ב״פארק קק״ל", במגרשי הספורט, במגרשי המשחקים,     

    וכן בכל האזורים בהם קיים גינון ו/או דשא.
= חל איסור מוחלט להבעיר מדורות בשטח גבעת שחומית.

 = חל איסור מוחלט לפגוע בספסלים ו/או במתקני משחק וכל ציוד אחר המשמש כמתקנים עירוניים.

ועשבים. נקי מקוצים  חולי,  עדיף שטח  בעירה,  חומר  ונקי מכל  חשוף  לבחור במקום מבודד,  יש   = 
= חל איסור מוחלט להבעיר אש בקרבת מבנים, מתקני חשמל, מצבורי גז וחומרים מסוכנים, כלי רכב,

     עצים וצמחיה וכן בגנים ציבוריים.
= דאגו לתחום את המדורה במעגל אבנים שיגביל את התפשטות האש וימנע גישת ילדים לאש.

= הדלקת המדורה תעשה ע"י בוגר, תוך שמירה על כללי הבטיחות הנדרשים.

 = חשוב! הכינו מראש אמצעים לכיבוי אש: מקור מים )2 דליי מים(, שק חול ולמי שיכול - מטף נייד עשוי

     תמיד להועיל.
= חל איסור מוחלט להשאיר מדורה דולקת ללא השגחה.

 השיטור העירוני בשיתוף אגף הביטחון, כיבוי אש ומשטרת קריית שמונה, יערכו סיורים 
ברחבי העיר וישביתו כל מדורה שתוקם בניגוד להוראות.

כמו כן, תוגשנה תביעות משפטיות בגין הבערת אש בשטחים ציבוריים מגוננים.
הציבור מתבקש להישמע להוראות המפקחים.

 במקרה של בערה של שריפה שיצאה משליטה חייגו 102 לתחנת הכיבוי וצוותי 
לוחמי האש המיומנים יגיעו במהרה לסייע בכיבוי. מוקד 106 זמין 24/7.

הודעה לציבור לקראת ל"ג בעומר בדבר איסור הבערת אש / הדלקת מדורות:
כמו בכל שנה יחגגו רבים את ל"ג בעומר סביב המדורות שהן מקור שמחה לילדים ולמבוגרים, 

אך עלולות לסכן את החוגגים, לגרום נזק לרכוש ציבורי ולזהם את הסביבה.

לחגוג בהנאה ולהרחיק את הסכנה

שבת שלום
דורון שנפר
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