רמלה עיר עולם

ברמלה חוגגים את ל"ג בעומר
בשמחה ובבטחה
תושבים יקרים,
רמלה תחגוג את ל"ג בעומר ביום רביעי י"ז באייר תשע"ח .22.5.18
עקב הסיכונים הכרוכים בהדלקת מדורות ,אנו מביאים לידיעתכם את
המקומות והמתחמים בהם מותרת הדלקת מדורה לרבות טיפים שיסייעו
לכם לעבור את החג בשלום.
הדלקת המדורות תתאפשר בתאריכים הבאים:
ימים שני -שלישי ( - )20.5.19-21.5.19מיועד עבור גני הילדים בעיר.
יום רביעי (  - ) 22.5.19מיועד עבור כל תושבי העיר.
להלן רשימת המתחמים בהם מותרת הדלקת מדורות:
רחבה ברחוב הירדן ⋅ מגרש מאחורי רחוב דוד רזיאל  ⋅ 12רחבה מאחורי מרכז המסחרי ברחוב בן גוריון ⋅
רחבה סמוך לפיקוד העורף (ק .האומנים) ⋅  2רחבות מול היכל הספורט בקריית מנחם בגין (לא בצד של הסקייט
פארק) ⋅ רחבה ברחוב חץ סמוך למשרדי מחלקת הביטחון ⋅ רחבה ברחוב חטיבת גולני -מאחורי הצנחנים ⋅ 19
רחבה סמוך למגרש גרסי ⋅ רחבה סמוך לחניון היכל התרבות (לא בצד המרובד) ⋅ רחבה ברחוב סעדיה הגאון
⋅ רחבה סמוך לטיילת המסילה –שכונת נווה דוד בסוף (רחוק מהמתקנים לכיוון כביש  ⋅ )44חלק מרחבת חניון
המשאיות ברחוב ויצמן (בחלק הגובל לגדר תחנת המשטרה) ⋅ רחבה בסמוך לרחוב צידון ⋅ רחבה ברחוב מנחם
דניאל ⋅ רחבה מאחורי משה צדקה ⋅ רחבה ברחוב אלי כהן ⋅ רחבה בתוך רחוב סמטת תוחלת ⋅ רחבה מאחורי
רחוב שרת  3בסמוך לבני עקיבא ⋅ רחבה רחוב הרמב"ם סמוך לבית כנסת קדושי השואה.

לא תתאפשר הדלקת מדורות בשטחים/מגרשים שלא אושרו לכך.
מדורות שיודלקו בשטחים או במגרשים אסורים יכובו ומדליקי המדורות יקנסו בהתאם.
במהלך ימי הדלקת המדורות תבוצע פעילות אכיפה מוגברת של אגף הביטחון,
ניידות שיטור עירוני ,ניידות ביטחון ופיקוח עירוני.

זכור! אסונות ונזקים נגרמים מידי שנה
בגלל חוסר זהירות בשימוש באש.
בידינו למנוע זאת ,אל תהפכו חג לאסון!
במקרה חירום ,ניתן לפנות לכיבוי אש
 ,102משטרה  ,100מוקד עירוני 108
הנחיות נוספות מופיעות באתר
ובדף הפייסבוק העירוני

חג שמח,
מיכאל וידל ,ראש העיר

ל"ג בעומר :הנחיות בטיחות וכללי התנהגות
להלן הנחיות בטיחות וכללי התנהגות בל"ג בעומר:
א .הכנות למדורה:
• יש לנכש את העשבים במקום לפני הדלקת המדורה
•יש לקבוע את מקום המדורה במרחק  20מטר לפחות מכל מבנה.
•יש לתחום את המדורה באבנים
•כל מדורה תהיה בהשגחה של אדם מבוגר אחד לפחות
•אין להדליק מדורות מתחת לכבלי חשמל וטלפון ובאזורים מסוכנים ,ליד בלוני גז ,מבנים ,מכוניות ,מפעלים וכו'
ב .בהדלקת המדורה ובזמן בעירתה:
•הדלקת המדורה תיעשה על ידי אדם מבוגר ,בעזרת שרביט הדלקה (מקל) שאורכו שני מטרים לפחות
ושבקצהו סחבה או חומר דליק אחר
•אסור להשליך למדורה חומרים דליקים ,חומרי פלסטיק וחפצים מתפוצצים ,ובכלל זה מכלי תרסיס ובקבוקים
•אין להתיז דלקים (בנזין ,סולר וכו') להגברת האש הבוערת
•הטווח המינימאלי מאזור פחמים /גחלים יהיה לא פחות משני מטרים
•אין לדלג מעל מדורות /גחלים
•אסור לישון בשקי שינה ליד מדורה
ג.כיבוי המדורה:
•יש לדאוג לכיבוי מושלם של המדורה בחול ובמים ,הכיבוי יעשה בפיקוח מבוגר
•אין לכבות אש בשמיכה
•במקרה שמתפתחת שרפה יש להזמין שירותי כיבוי אש

אנא שמרו על כללי הזהירות!
חג שמח ובטוח,
מיכאל וידל ,ראש העיר

