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  ג בעומר"ל
החלקיקים הקטנים למידה המזהמים שבאוויר ובעיקר ג בעומר עולה ריכוז "מידי שנה בל

  .מערכת הנשימה בפרטבהעלולה לסכן את בריאות התושבים בכלל ואת הסובלים מבעיות 
כמויות גדולות של פחמן דו חמצני משפיעות מהשרפה נפלטות בנוסף ) ראו גרף מצורף ( 

 . ץהתחממות כדור האר  על
  

בנושא הדלקת משרד להגנת הסביבה מאמץ את הנחיות האיגוד ערים לאיכות הסביבה 
  :המדורות כדלהלן

, יש להימנע מלזרוק למדורה כוסות. אין להשליך למדורה חומרי פלסטיק וניילונים .1
שריפתם של חומרים אלה גורמת . ם חד פעמי מפלסטיק וכלים מקלקר"צלחות וסכו

  . ים ובנוסף מלווה בריחות רעיםלפליטה של חומרים מסרטנ
ופורמייקה יש להימנע מתחליפי עץ  M.D.F, אין לשרוף תחליפי עץ מלא כמו מלמין .2

מאחר ובתהליך ייצורם כולל ערבוב עם דבקים שונים הפולטים לאוויר בעת שריפתם 
  . חלקיקים המכילים חומרים מסוכנים ומלווה בריחות רעים

  . בצבע או בלכהאין להשליך למדורה עצים צבועים  .3
אין להשליך למדורה זכוכיות ואבנים זכוכיות ואבנים עלולים להתפוצץ מחומה של  .4

 . האש ולהוות סכנה לחוגגים סביב המדורה
  אין להשליך סמרטוטים רהיטים ישנים ופסולת מכל סוג שהוא .5
  . זיהום אוויר" חסוך"מומלץ לחגוג בחברותא כדי ל .6
כדי להימנע משאיפה , וון שאליו פונה העשןמומלץ לא לשבת קרוב למדורה ולא בכ .7

  . מיותרת של מזהמים

   :למדורה ידידותית לסביבה נוספותהמלצות 

 אין להדליק מדורה : להדלקת המדורה הקפידו על שטח נקי וחשוף בבחירת האתר
כמובן שגם מרחק . מתחת לעצים ולא סמוך לשדה קוצים העלול להתלקח, ביער

דאגו לתחום את המדורה בשורת אבנים שתגביל את . בטחון משטח בנוי לא יזיק
  . התפשטות האש

 כגון , מדורה בחוף הים ניתן להבעיר אך ורק בתוך כלי קיבול :לחוגגים בחוף הים
חלט עם סיום המדורה יש לדאוג לכיבוי מו. חצי חבית או כל מיכל מתאים אחר

, בזמן המדורה יש לדאוג שלא יתעופפו כלים חד פעמיים. ולהעברה למיכל אשפה
בחושך קשה יהיה . אריזות למיניהן ומפיות נייר אל החוף ואל הים, שקיות פלסטיק

יש לדאוג לאמצעים מספקים וחזקים לאיסוף . לנקות את כל הפסולת שהתעופפה
  . הפסולת במהלך ועם סיום המדורה

 מטף נייד  -חול ולמי שיכול , מקור מים :הכינו מראש אמצעים לכיבוי אש! חשוב
  . עשוי תמיד להועיל

 עשו שימוש . ללא עלוות ירק, הקפידו על שימוש בענפים יבשים בלבד :עצים למדורה
. הימנעו מכריתת עצים ושיחים. ברגים ופלסטיק, בפסולת עץ נקייה ממסמרים
יק ענפים יבשים ופסולת גזם שמותר לעשות בהם בסביבתכם ניתן למצוא מספ

  . שימוש למדורה
 יש לכסות את . הקפידו לוודא את כיבוייה המוחלט של המדורה, בסיום :סוף טוב

  . גחלים עלולים לשוב ולהתלקח לאחר לכתכם. הגחלים במים או חול
 אוספים את כל השאריות משטח המדורה לתוך שקיות  :משאירים את השטח נקי

  . ומעבירים אותן למכולות האשפה הסמוכותאשפה 
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  2009מאי  - ג בעומר "ריכוזי החלקיקים בל
החל משעה זאת . לערך ריכוז החלקיקים היה נמוך ואופייני לאותו היום 19עד השעה : הסבר לגרף

. חלה עליה בריכוז החלקיקים ביחס לכמות המדורות שהודלקו וכמות החלקיקים שנפלטה לסביבה
היה באמצע הלילה ולאחריו החלה הירידה  עד למצב השגרתי בהתאם לכיבוי המדורות שיא הזיהום 

  . וההפחתה בחלקיקים שנפלטו

  

  

  


