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  :לכבוד
   תמיר יולי' פרופ
   החינוך שרת

  
  ,רב שלום

  
   בעומר ג"בל לסביבה זקיםנ לצמצם בהקשר שיעור ומערך להורים הסברה: הנדון

  
 זיהום של חריגות רמות זה ביום נמדדים שנה מידי, בעומר ג"ל את לחוגג עומדים שבועיים בעוד
 בעיקר, האדם לבריאות ביותר המסוכנים, יםתינשימ לחלקיקים לפליטת גורמות החג  מדורות, אוויר

 הגורמים אחד, חמצני דו מןפח של מאוד גדולות כמויות נפלטים כן כמו. קטנים וילדים לזקנים
  .הארץ כדור להתחממות המרכזיים

 ולנושא סביבה לענייני רבה מודעות קיימת הילדים בקרב והן ההורים בקרב שהן יודעים אנו
  .בפרט הגלובלית ההתחממות

  .כלום עשינו לא אזי, ספציפיים והסברים לפרטים הזו המודעות את הופכים לא אם זאת עם
 בקשר המלצות לגבי הסבר דפי היסודיים הספר ובתי בגנים הילידים להורי יועברו שיודפס נבקש, לכן

 מערך לקיים כן-כמו. מהם שנגרמים הסביבה נזקי את לצמצם מנת על זאת בעומר ג"ל למדורות
  .לילדים בנושא שיעור
 גזעים רק ולהדליק גדולה ממדורה להימנע, גדולה בחבורה מדורה לקיים, הן המלצותינו עיקר
  . צבע ללא מלא מעץ רשיםוק

  :שלנו נוספות המלצות בכמה משולבות 2007 משנת הסביבה להגנת המשרד המלצות להלן
 צלחות, כוסות למדורה מלזרוק להימנע יש - וניילונים פלסטיק חומרי למדורה להשליך אין .1

 של לפליטה גורמת אלה חומרים של שריפתם. מקלקר וכלים מפלסטיק פעמי חד ם"וסכו
 . רעים בריחות מלווה ובנוסף מסרטנים ריםחומ

 מאחר עץ מתחליפי להימנע יש ופורמייקה M.D.F, מלמין כמו מלא עץ תחליפי לשרוף אין .2
 חלקיקים שריפתם בעת לאוויר הפולטים שונים דבקים עם ערבוב כולל ייצורם ובתהליך
 . רעים בריחות ומלווה מסוכנים חומרים המכילים

 . בלכה או בצבע צבועים עצים רהלמדו להשליך אין .3
. ואבנים זכוכיות, אלקטרוניקה מוצרי, טסאסב כגון - מסוכנים חומרים למדורה להשליך אין .4

 . המדורה סביב לחוגגים סכנה ולהוות האש של מחומה להתפוצץ עלולים אלו כל
 של תמשולב מדורה למשל, אוויר זיהום" חסוך"ל מנת על זאת – בחברותא לחגוג מומלץ .5

 . כיתות שתי
 בהחלט היא אחד מטר של התחליתי בגובה מדורה – גדולות ממדורת להימנע מומלץ .6

 מספיקה
 מיותרת משאיפה להימנע כדי, העשן פונה שאליו בכוון ולא למדורה קרוב לשבת לא מומלץ .7

 . מזהמים של
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 :לסביבה ידידותית למדורה כלליות המלצות ועוד

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

 . יזיק לא
 . האש התפשטות את שתגביל אבנים בשורת המדורה את לתחום דאגו �
 הרבה החשיבות ועל, יתהגלובל התחממות נושא על לילדים להסביר אפשר הערב בתחילת �

 .האוויר זיהום את שמפחית באופן להתנהג
 חבית חצי כגון, קיבול כלי בתוך ורק אך להבעיר ניתן הים בחוף מדורה: הים בחוף לחוגגים �

. אשפה למיכל ולהעברה המדורה סיום עם מוחלט לכיבוי לדאוג יש. אחר מתאים מיכל כל או
 למיניהן אריזות, פלסטיק שקיות, פעמיים חד יםכל יתעופפו שלא לדאוג יש המדורה בזמן

 יש. שהתעופפה הפסולת כל את לנקות יהיה קשה בחושך. הים ואל החוף אל נייר ומפיות
 .המדורה סיום ועם במהלך הפסולת לאיסוף וחזקים מספקים לאמצעים לדאוג

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

 שימוש עשו. ירק עלוות ללא, בלבד יבשים בענפים שימוש על הקפידו: למדורה עצים �
 בסביבתכם. ושיחים עצים מכריתת הימנעו. ופלסטיק ברגים, ממסמרים נקייה עץ בפסולת

 . למדורה שימוש בהם לעשות שמותר גזם ופסולת יבשים ענפים מספיק למצוא ניתן
 את לכסות יש. המדורה של המוחלט כיבוייה את לוודא הקפידו, הקומזיץ וםבסי: טוב סוף �

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

 .הסמוכות האשפה למכולות אותן ומעבירים
  
 החממה וגזי העשן, ביותר משמעותי זיהום מקור הם אחד ביום רותמדו רבבות כי לזכור יש

 של הרגישה האקולוגית המערכת על עומס מוספים אלא" נעלמים "אינם המדורה במהלך שנפלטים
  .עמוסה שממליא הארץ כדור
  . האוויר זיהום להפחתת יתרום ג"ל מדורות בנושא הסברתי שמאמץ ספק אין
  

  , בברכה                  
  

   שכנאי הדס                                        
   הירוקים מפלגת לית"מזכ 

  
  העתק

   .הירוקים מפלגת ר"יו, ויסנר פאר מר


