שריפת חמץ -נושמים אביב!
צמצום מפגעי זיהום אויר בשריפת חמץ
ימי הפסח מתאפיינים בתחושת התחדשות וניקיון .אף על פי כן ,שעות ספורות לפני כניסת החג מדליקים מדורות לשם שריפת חמץ .שרפות אלו
עלולות לגרום לזיהום אוויר כבד ובמיוחד קיים חשש לפגיעה בריאותית לילדים המשתתפים בשריפת החמץ.
על מנת לקיים את המצווה באופן ידידותי ,אנו ממליצים:
.1צמצום שאריות החמץ
אין צורך להגיע לערב החג עם כל שאריות החמץ! בידקו האם יש מישהו ביישובכם המרכז תרומות של אריזות סגורות של חמץ
(כגון פסטה ,פתיתים ,שקדי מרק) לעמותות האוספות מזון לנזקקים .באופן זה נצמצם את שריפות החמץ המזהמות את האוויר וגם
נתרום לנזקקים ובכך נרוויח מצווה כפולה :עזרה לזולת ושמירה על הסביבה.
.2פלסטיק אינו חמץ!
יש להפריד את החמץ ממוצרי פלסטיק לפני השלכתו לאש .אין צורך לשרוף את האריזות הפלסטיק -השקית אינה חמץ .שריפת
פלסטיק משחררת רעלים מסוכנים ולכן מזהמת את הסביבה ומסכנת את כולנו .אם אתם מתעקשים על שקיות -אז מנייר.
.3איפה שורפים?
על מנת למעט באתרי שריפה ,יש ליצור אתרי שריפה שכונתיים .דבר זה חיוני וממזער את הפגיעה במרחב הציבורי .רצוי שיהיה
אחראי למדורה שידאג שלא ישרפו פלסטיק ואריזות שונות.
.4קומפוסטר
עיקר הפסולת שלנו מורכבת מזבל אורגני-מתכלה .פסולת אורגנית ניתן להשליך לקומפוסטר -בו מתרחש תהליך פירוק שהופך את
הפסולת לקומפוסט -מטייב קרקע.
בתשובה של הרב יובל שרלו בנוגע להנחת חמץ בקומפוסטרים ערב החג נאמר כי :ניתן להטמין את החמץ בתוך הקומפוסטר עד
שלושה ימים קודם הפסח .חשוב להדגיש שתהליך הפירוק והרקב צריך להתחיל עוד לפני זמן איסור החמץ משום שקיים איסור 'בל
ייראה ובל יימצא' על החמץ .לא ניתן להטמין את החמץ בקומפוסטר בערב החג .יש צורך לשים אותו עד שלושה ימים לפני החג ,על
מנת שתהליך הפירוק יחל והוא יהיה בלתי ראוי למאכל.
בברכת חג שמח כשר ובריא,
יוסי לב -מנהל מחלקת תברואה ואיכות הסביבה
ד"ר נעמה אברהמוב -איגוד ערים לאיכות סביבה יהודה.

דרושים עובדים
לאירוע שמתקיים ביום העצמאות במצפה שלם 9.5.19
אופי העבודה :
הקמה ותפעול ופירוק של מתקן מתנפח  ,עבודה קצת פיזית בהקמה ובפירוק
שעות האירוע:
13:00-20:00
למי מתאים:
כל מי שמעל גיל  16ואחראי ומעוניין לעבוד
שכר:
 450שח מגיל 16-18
 500שח מגיל 21- 18
 600של מגיל  21ומעלה
תשלום:
העברה בנקאית יום למחרת האירוע
לפרטים נא ליצור קשר 050-8818750

תושבי מגילות היקרים

מוזמנים לפסטיבל אביב חגיגי בכפר הסטודנטים בקיבוץ אלמוג !

מתי :יום שישי 10:00-14:00 12.4
מה יהיה?
מתחם ילדים :בועות סבון ,ג'אסט דאנס ,בניית עפיפונים ,פיתות בטאבון ,פופקורן ,סדנת שזירת פרחים ,מגנטים
מתחם מבוגרים :בגדים ,ספרים ,ופריטי יד ,2עמדת תספורת בגישה הטבעית מואיז ,דוכן ילדי קיבוץ אלמוג ,דוכן

סבונים טבעיים ,דוכן פרחים לשבת ,דוכן עבודות עץ ,דוכני אוכל ביתי ,בירות קרות ועוד!
💚בואו באהבה!
המעוניינים בפתיחת דוכן מוזמנים לפנות ליוני 050-2597045

דרושים
דרוש מזכיר למושב ורד יריחו.
פרטים באתר המועצה או בלחיצה כאן
דרושה מטפלת לתינוק בן  3חודשים בקדם ערבה ,החל מאחרי פסח.
 4ימים בשבוע ,בימים שני-חמישי ,בין השעות .7:30-16:30
לפרטים נוספים0524782228 ,0547444525 :
דרוש מנהל יחידת חינוך למועצה אזורית מגילות.
פרטים באתר המועצה או בלחיצה כאן
דרוש רכז לביה"ס של החופש בגדול למועצה האזורית מגילות.
פרטים באתר המועצה או בלחיצה כאן

