
הודעה לציבור

סיורי השיטור והפיקוח העירוני יוגברו,
 אנא הקפידו על ההנחיות והישמעו להוראות!

הנחיות למדליקי מדורות ל"ג בעומר

לייעוץ נוסף, ניתן להתקשר לשירותי
כיבוי אש רחובות בטלפון: 08-6485300
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חל איסור מוחלט על הבערת מדורות בגנים ציבוריים וחורשות

מיקום המדורה יקבע 
בשטח נקי מקוצים 

ועשבים, במרחק ביטחון 
ממבנים, בתי מגורים

ומתקנים.

אין להבעיר מדורה 
מתחת לקווי חשמל, 

בקירבת עצים ושיחים, 
בלוני גז ומתקני דלק.

יש להכין מראש אמצעים לכיבוי אש

מומלץ לחגוג בחברותא כדי לצמצם את זיהום האוויר, לשבת רחוק מהמדורה 
ולא בכיוון אליו פונה העשן, על מנת להימנע משאיפת מזהמים.

אין להשליך למדורה: עצים צבועים בצבע או לכה, תחליפי עץ מלא כגון
מלמין, MDF ופורמייקה, בקבוקי פלסטיק, פחיות משקה, שקיות ניילון, כלים

חד פעמיים, ברזלים, זכוכיות ואבנים.

יש להקפיד על כיבוי מוחלט של המדורה ועל ניקיון השטח משאריות מזון
בגמר החגיגה.

יש להקפיד על שימוש
בענפים יבשים בלבד ללא

עלוות ירק ועל שימוש 
בפסולת עץ נקייה 

ממסמרים, ברגים ופלסטיק.

על מנת לצמצם את הנזק הבריאותי העלול להיגרם 
ואת הנזק לסביבה,  רות  כתוצאה מהדלקת המדו

להלן הנחיות למדליקי המדורות:

מגרשים למדורות ל"ג בעומר

בכבוד רב,
דורון מילברג

מנכ‘‘ל העיריה

”

• גבריאלוב פינת הורוביץ
• גורודסקי פינת דרך בגין (בחניון הכורכר)

• דובנוב (ברחבה מול וייסגל)
• דרך אצ“ל/המנוף

• דרך הים (אחרי כיבוי אש)
• אלוף פרי, חניון הכורכר (מול הספורטק)

• השופטים (מגרש מול גן המייסדים)
• זכריה חתוכה (ברחבה)

• משה סנה (בסוף הרחוב ברחבה)
• חבצלת (מול המטווח)

• יעקב רייפן (רחבת מגרש הספורט ברזילי)
• לוי אשכול פינת הרב דוד ישראל

• פדובה פינת דרך הים (מאחורי פדובה 5)
• רחבת אתר הפרדסנות (דרך בגין)
• רחבת בית ספר בגין (כפר גבירול)

• שיטה מלבינה (מול קורנית)
• שער הגיא (מול מס‘ 8)

• שמשון צור (ברחבה ליד בית העלמין)
• ששת הימים/משה יתום (ברחבה)
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תתקני את מספר 
הטלפון כדלקמן: 

08-6485300

לשכת המנכ"ל


