המדריך לחוגגי ל"ג בעומר – גדולים וקטנים
ל"ג בעומר הוא אחד החגים הכי מזהמים סביבתית :עשן המדורה ,השלכת חומרים מסכנים לאש ,שריפת עצים
שאינם מיועדים לכך וכמובן – כלים חד פעמיים.
הכנו לכם מדריך קצר עם כל מה שאתם צריכים לדעת כדי לעבור את החג במינימום נזק לסביבה ולעצמכם.
אל תשכחו להקריא גם לילדים.
 .1קומזיץ אלטרנטיבי
מה שכיף בל''ג בעומר זה המפגש המשותף ,החברותא .את זה אפשר לעשות גם בלי מדורה ,בפעילות כיפית
וקבוצתית שלא יוצרת זיהום אוויר שמזיק לכולנו (יש שלל רעיונות באינטרנט) .אם בכל זאת הלכתם על מדורה-
עדיף לאחד כמה קבוצות למדורה משותפת.
 .2העצים
אספו ענפים יבשים ופסולת גזם מעצים יבשים ולא עצים חיים או עצים מכוסים בלכה/פורמיקה ,או תוצרי עץ עם
דבק (מלמין (MDF/או שעברו טיפול כימי כלשהוא (כמו עצים של משטחים) ,ולכן פולטים בשריפה חומרים מאד
רעילים.
שימו לב שאין בקרשים מסמרים ,ברגים ,הדבקה ,לכה ,צבע ופלסטיק.
 .3המדורה


בחרו אזור חשוף שאין בו סכנה של התלקחות האש לשטחים אחרים כמו שדות בור ושדות קוצים .אל תגידו
"לי זה לא יקרה"– פשוט תרחיקו את המדורה למקום בטוח.
שימו לב :אסור להקים מדורה מתחת לקווי טלפון ,קווי חשמל או אזורים בקרבת דלק וחומרים דליקים
אחרים.



המיקום הכי בטוח למדורה הוא בתוך גומחה באדמה ,מגודרת באבנים .בסוף המדורה תוכלו לכסות את
הגומחה היטב והפגיעה במקום כמעט ולא תהייה מורגשת.



דאגו לאספקת מים גדולה לכיבוי המדורה בסופה וודאו שלא השארתם גחלים דולקים.

 .4העשן
בדומה לנסיעות משותפות שחוסכות זיהום אוויר ,שומרות על הסביבה ומחברות בין אנשים – כך כדאי לעשות גם
בל"ג בעומר :להתרכז במדורות מרכזיות.
מדורות משותפות מתחשבות בזיהום האוויר ,בקשישים וטף ,וגם בנזק שנגרם כתוצאה מריח העשן לדיירים הגרים
בקרבת מקום.
 .5האוכל
אם אתם מתכננים ארוחה ,תכננו כיבוד שאפשר לאכול ביד (כמו תירס ,פירות ,פיתות) ,ואז כל מה שנדרש זה מפיות
נייר ):


כלים רב פעמיים זה הכי  .INהכי פשוט זה שכל אחד יביא לעצמו סט של כוס ,צלחת ,כף/מזלג .אפשר
לרכוש בצורה מאורגנת סט של כלים רב פעמיים לכל הכיתה/משפחה בעלות שתכסה את כל העלויות
השנתיות של כלים חד פעמיים ועל הדרך – לעזור לסביבה.



ממש אסור להשליך לתוך המדורה פלסטיק או חומרים כימיים ,כמו דאודורנטים ותרסיסים למיניהם .זו
סכנה ממשית לסובבים את המדורה מבחינה פיזית ,מזהם את האוויר פי כמה וגם מפיץ את הזיהום
למרחקים אדירים.

סיימתם? מתקפלים הביתה? מעולה – אספו אחריכם את כל הפסולת ,מחזרו את מה שאפשר והשליכו לפח
את מה שלא .כבו היטב את האש וודאו שלא נשארו גחלים בוערות.

שיהיה חג שמח!
צוות השותפות

