
1

עיר ללא מדורות–כפר סבא 



ג בעומר"מקורות החג ל

שאינו מצוין בתורה, ג בעומר הוא חג חדש יחסית"ל ,
בגמראבמשנה או 

ג בעומר הוא גם יום פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי"ל  .
המדורות הן  ו-ביום זה גילה למאמיניו את סודות הקבלה 

הרב שנגלה ביום זהתזכורת לאור הרוחני

 המדורות  . סיפורו של מרד בר כוכבאהסיפור הנפוץ הוא
זכר לאותן משואות שהדליקוג בעומר הן "שמדליקים בל

.  כדי להעביר את ההודעה על ניצחונםבר כוכבא וחייליו 
גם מנהג חץ וקשת קשור לסיפור המרד כיוון שאלו היו כלי  

.הנשק ששימשו את הלוחמים
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החג המסוכן ביותר–ג בעומר "ל

  לאורך השנים נרשמת עלייה בפניות לחדרי המיון
חולי אסטמה הנפגעים הינם ועיקר בבתי החולים 

והסובלים ממחלות כרוניות בדרכי הנשימה

 פגיעה  בין היתר פוגעות החומרים שנשרפו שאריות
בשטחים גם באזורים בהן התקיימו המדורות נופית

הפתוחיםוגם בשטחים עירוניים 

בגיץבחודש מאי הצמחייה כבר יבשה ודי –שריפות
ענקאחד בכדי להצית שריפות 
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החג המסוכן ביותר–ג בעומר "ל

במקרה של התלקחות או של מגע  והמידית הברורה הסכנה -כוויות
אלה עלולות להיגרם לא רק מהאש הגלויה אלא גם . אשעם 

במדורהמהחומר הכימי שמשמש להדלקת האש 

 ונפלטים  ( 2-4פי )ישראל בכל רחבי מדינת זיהום האוויררמת עולה
הארץלהתחממות כדור הגורם , גדולות של פחמן דו חמצניכמויות 

 וצמיגיםלוחות עץ תעשייתיים , פלסטיקכמו שריפת  חומרים  ,
גם את הנמצאים ליד  לאוויר ומסכנת חומרים מסוכניםמשחררת 

.  והתינוקותהמדורה ובעיקר את המבוגרים יותר 
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אפשר גם –ג בעומר "ל

אחרת  
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ג בעומר אקולוגי"ל

נשמעים יותר ויותר  ,עם העלייה במודעות לאיכות הסביבה
אלטרנטיביתג בעומר "בציבור לפעילות לקולות

  בבסיס הרעיון עומד החזון האקולוגי לפיו על האדם לקחת אחריות
חי ולשמור על משאבי הטבע למען הדורות  על הסביבה בה הוא 

הבאים

 בערים השונות ניתן  . אקולוגיותמדורות בישראל קיים טרנד של
מדורות  , חגיגי בלי להדליק מדורהמפגש )לראות מגוון פתרונות 

(.  המשותפות ועודהאקולוגיות 
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(2015)בני ברק -לדוגמא –ג בעומר אלטרנטיבי "ל
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אקולוגיתמדורה הדלקת 
באמצעות  הדלקת אור 

.  מעגל מדוושים
את נושאי  האירוע שילב 

הפחתת זיהום האוויר  
האנרגטיתוההתייעלות 

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/NewsAndEvents/EventsCalender/Pages/2015/Eco-fire-Bne-Brak.aspx
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(2017)יבנה –לדוגמא –ג בעומר אלטרנטיבי "ל

 הבתים היישר אל ביתהאקולוגי ביבנה צעדה מן הספר -ביתקהילת-
סיסמאות ושלטים, כרזות, הצעידה לוותה בשירים. הספר

להטוטים ומעגל מתופפים, בבית הספר חגגו את החג במופעי אש



ג בעומר בכפר סבא"ל

 הפעילות ברמה העירונית עסקה לרוב בהיבט הבטיחות–עד היום

תוכניתבמסגרת , פעילות הסברתית באגף הקיימות והחדשנות
העבודה

רוב הפעילויות היו במסגרת חינוך לקיימות בבתי הספר ובגני הילדים
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ג בעומר ללא מדורות"ל: החזון
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החזון-ג בעומר בכפר סבא "ל

 כפר סבא עיר ללא מדורות-יעד

אירוע גדול ברמה העירונית אשר יהווה מוקד משיכה ואלטרנטיבה
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2019-ג בעומר בכפר סבא "ל
  הכניס את –כאקט אסטרטגי -אגף הקיימות והחדשנות

המסורתיים של " אהבה לסביבה"ג בעומר לימי "אירועי ל
האגף

יצמצם את  מרכזי עירוני לא ארוע, על פי הערכת האגף
אלא פשוט ידחה אותם ליום אחר–המדורות 

"לשמר את רוח החג הקהילתית–" מדורת השבט  ,
לעשות כיף , לצאת החוצה, המלכדת, המקומית, האינטימית

.ללא המדורה עצמה-ולחוש את רוח החג עם השכנים 

 אשר פנה לכל מנהלי בתי הספר היסודיים  –נכתב קול קורא
בה חמשת בתי הספר הראשונים אשר יתחייבו לעמוד –בעיר 

יקבלו סבסוד עבור הופעה של  –בקריטריונים שהוצבו 
להטוטי אש
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רעיונות נוספים בפריסה עירונית–ג בעומר בכפר סבא "ל

ס"עידוד פעילויות ברמת הביה

  מתחמי המדורות המוגדרים בעיר יהוו מקום מפגש שבו ייעשו דברים
בטאבוןפיתות , מדורה אקולוגית, מופעי אש–אחרים ברוח החג 

 כדוגמא )כל מרכז קהילתי יערוך מצעד עששיות ואירוע קטן בסופו לקהילה
(ערימת עצים שבונים מהם ספסלים לשכונה–" מדורה לשבת"

תשמיע  , ניידת ממותגת אשר תעבור בין המרכזים בעיר ותחלק ארטיקים
מוסיקה ותפיץ שמחה וכיף
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