
 

 

 

 

 לכבוד

 רשויות מקומיות

 

 הנחיות סביבתיות –מדורות ל"ג בעומר 

גם השנה כמו בכל שנה, יחגגו אלפים רבים את ל"ג בעומר סביב המדורות, אשר מהוות מקור שמחה לילדים 
ולמבוגרים. אולם, מדורות אלו עלולות לסכן את החוגגים ולזהם את הסביבה. שמירה על כללי בטיחות בסיסיים, 

 .יבהותפחית את הנזק לסבתבטיח הנאה שלמה לחוגגים, לתושבים שבקרבת המדורות 

השלכות מזיקות על בריאות האדם, ובפרט על בריאותן של אוכלוסיות מדורות פולטות זיהום אוויר, שיש לו 
ילדים, קשישים וכד'. אולם הסכנה חמורה יותר כאשר למדורה מתווספים חומרים ששריפתם משחררת  –חלשות 

 ריאות עם כל נשימה(.בגודל שנכנס לתוך הלאוויר גזים מסוכנים וחלקיקים נשימים )פיח ואפר 

תעשו מקווים שר. אנו ותי העלול להיגרם לחוגגים ולציבומובאות לכם המלצות היכולות לצמצם את הנזק הבריא
 :להגביר את מודעות הציבור לסכנות הקיימות בחגמנת -שימוש במידע זה על

ה קוצים, או אזור יש להקפיד על שטח נקי וחשוף. אין להדליק מדורה בסמוך לשד המדורהמיקום בבחירת  .1
 מיוער ושיחים, תחת קווי טלפון וחשמל. 

לגדר את המדורה באבנים על מנת שהאש לא תתפשט, האבנים יהוו גם מחסום לכניסת הילדים לשטח  מומלץ .2
 המסוכן. 

 פול בעת התלקחותם ולגרום לפגיעות באלו הנמצאים י, היות שהם עלולים לאין להעמיד את הקרשים לגובה .3
 המדורה.בקרבת 

 , הקפידו על כיבוייה המוחלט והשארת שטח המדורה נקי משאריות המזון ופסולת. בסיום המדורה .4
שריפתם של חלק מהחומרים הללו גורמת לפליטה של  – אין לשרוף חומרים כגון פלסטיק, ניילון, צמיגים  .5

 וקלקר.מפלסטיק להימנע מלזרוק למדורה כלים חד פעמיים יש  חומרים מסרטנים.
 ן לשרוף עצים צבועים בצבע או לכה.אי .6
מוצרים אלו עלולים להתפוצץ מחומה של האש ולהוות סכנה  – אין לזרוק למדורה ברזלים, זכוכית ואבנים .7

 ממשית לקרובים למדורה.
כגון חלקי גגות, אדניות, מיכלי מים  ,המכילים אסבסטשונים אין להשליך למדורה לוחות אסבסט ומוצרים  .8

  מסרטנים לאוויר.חומרים של מוצרים אלו גורמת לשחרור וצינורות. שריפה 
להימנע משאיפה , על מנת בכיוון שאליו פונה העשןומישיבה  קרוב מאוד למדורהלהימנע מישיבה מומלץ  .9

 .מיותרת של מזהמים

 

 הנחיות נוספות הקשורות בהבערת מדורות פורסמו בעבר על ידי החברה להגנת הטבע, ולהלן תמציתן: 

  לבנייה  המשמשותעץ הוא משאב סביבתי ולכן רצוי לחסוך בו. גם קורות העץ  :מדורות צנועותהעדיפו
נכרתים בכדי להכין קורות חדשות. רצוי נוספים מקורן בעצים חיים, וככל ששורפים יותר מהן עצים 

' )יש להקפיד על הימנעות לשרוף מוצרי עץ שונים שכבר אין בהם שימוש, כמו רהיטים שבורים וכד
. מלבד החיסכון בעצים, מדורות צנועות מפחיתות (1משריפת רהיטים העשויים מחומרים המצוינים בס' 

 פליטות מזהמי האוויר וגזי החממה.את 



 

 

 

  לעצים חשיבות רבה, גם בעיר וגם במרחב הפתוח. שימו לב שגם לעצים מתים יש: עצים מכריתתהימנעו 
משים מקום לינה לציפורים ומקום מסתור לחיות בר הם משבין היתר,  – במארג האקולוגירבה חשיבות 

 שונות. 

  :אש לשטחים סכנה להתפרשות היש לבחור אזור חשוף שאין בו תכננו מראש היכן להציב את המדורה
נובעות השריפות רבות בישראל פורצות אחרים. שדות בור ושדות קוצים הם מקומות מועדים לפורענות. 

פוגעות בבעלי החיי עצמם והורסות את  –י געות באופן אנוש בצומח ובחפות אנושית. שריפות אלה מרשלנו
 .בתי הגידול שלהם

  :יהיה ניתן, כדי שבאדמההחפורה  בתוך גומה להקיםאת בסיס המדורה כדאי בנו את המדורה בחוכמה 
יש להציב אבנים כמו כן, . כדי לצמצם את הפגיעה בשטח ,הבעירהבסיומה של  לכסות היטב את האזור

 ביב למדורה, בכדי למנוע את סכנת ההתלקחות והתפשטות השריפה. מס

  המוקדשת למטרות כיבוי המדורה. יש להרטיב היטב את שרידי המדורה בכדי הצטיידו בכמות מים רבה
 לוודא שכל שרידי האש כבויים.

 ניקיון  פחים המיועדים לכך, על מנת לשמור עלל והעבירו אותןאת שאריות האוכל והפסולת  נקו אחריכם
 השטחים הפתוחים ולמנוע פגיעה בחיות הבר.

 

 

 בברכת חג שמח ומדורות בטוחות,

 
 

 מנהלת תחום סביבה וקיימות ,מאיה קרבטרי  קרנית גולדווסר, יועצת ומרכזת איכות הסביבה 

 15-פורום ה   כפיר כהן, סמנכ"ל משפט רגולציה ובקרה

   מרכז השלטון המקומי 

 

 

 15-ידי עידית הוד, יועצת סביבתית לפורום ה-על** ההנחיות נכתבו 


