חוזר לקבלנים לקראת ל"ג בעומר

הנדון :אספקת עצים מקבלנים למדורות ל"ג בעומר קהילתיות
רקע ורציונל
השמירה על ערכי המסורת בל"ג בעומר באה לידי ביטוי בהבערת מדורות
ובחגיגות סביבן .מדורות פולטות זיהום אוויר ,שיש לו השלכות מזיקות על
בריאות האדם .כמי שמתגוררים במדינה גם אנחנו וצאצאינו סובלים מזיהום זה.
מסורת נוספת ,מעט פחות חגיגית ,היא הפיכתם המהירה של אלפי בני נוער
ל"מתגנבים מקצועיים" .הצורך בחומרי בערה זמינים ו"חינמיים" מביאים את
החוגגים ללקט חומרים דליקים כשאתרי הבנייה הופכים להיות "ספקי עצים"
מעולים עבור חלק נכבד מהחוגגים .על כן ,שפע המדורות בל"ג בעומר גורם נזק
כפול :ראשית ,הסביבה סופגת פגיעות מזיהום אוויר ופליטת גזי חממה ,קרקעות
מפוחמות ושריפות בלתי מבוקרות .בנוסף ,ישנה הפגיעה השנייה הנגרמת
למגזר הקבלני שמפסיד סכומים לא מבוטלים כתוצאה מגניבת העצים (נזק
שאינו מפוצה על ידי חברות הביטוח) ,מצורך להציב שומרים ומנזק עקיף הנגרם מהצורך להזמין ולהמתין
לקרשים חדשים ,עניין שיכול לגרום לדחייה בהתקדמות פרויקטים ,על כל המשתמע מכך.
לפיכך ,לשם שמירה על מסורת החג ,לצד צמצום הנזקים שפורטו לעיל מוצע פרויקט המבוסס על שת"פ בין
קבלנים מקומיים לבין עיריות לאספקת חומר בעירה משאריות קרשים שאין בהם עוד צורך באתרי בניה,
לטובת מדורות קהילתיות מצומצמות בהיקפן .הפרוייקט הוא פרי יוזמה משותפת של התאחדות בוני הארץ
ופורום  15הערים העצמאיות .הפרוייקט ילווה על ידי דוברות שני הארגונים והמטרה שקבלנים שיצטרפו אליו
יקבלו בסופו גם תעודת הוקרה מהעיריות.
לקראת ל"ג בעומר שיחול השנה ב_____ ,אנו פונים אליכם בזאת לקחת חלק בפרויקט החשוב שצפוי
להניב את התפוקות הבאות:
תפוקות לקבלנים
חסכון כספי הנובע מ:

א .צמצום נזק כספי כתוצאה מגניבות קרשים
ב .מניעת עיכובים בפרוייקטים (כשנגנבים עצים חיוניים לפרוייקט יש צורך ללהזמין ולהמתין
לחדשים)
ג .צמצום בהגברת שמירה לקראת ל"ג בעומר (אולי לא בשנה הראשונה אך בעתיד)
שיפור תדמיתי  -תעודת הוקרה ותהודה ציבורית

תרעומת על גניבות מפנה את מקומה לסיפוק מעשייה למען הקהילה והסביבה

כר לשיפור יחסים בין קבלנים לעיריות

תפוקות לציבור בישראל (שגם אנחנו מהווים חלק ממנו)
ערך חינוכי ערכי :משיגים עצים ביושר (לא גונבים עגלות וקרשים)

בריאות/צמצום זיהום אוויר מהמדורות/שיפור בטיחות

רכישת ידע והעלאת מודעות לנזק הנגרם כתוצאה משריפה של חומרים מסוימים

נוחות  -אספקת קרשים מתאימים למדורה/חסכון בזמן/חסכון בצורך להובלת קרשים

שמירת מסורת החג וקירוב לבבות באווירה מועצמת וקהילתית

הרגשת סיפוק מיכולת השפעה משותפת לצמצום נזקי החג

מדורות שיונגשו לכלל הציבור ,כולל לבעלי צרכים מיוחדים


כיצד מצטרפים לפרויקט ומה מצופה מקבלן שהצטרף?
קבלן יצטרף לפרוייקט בחתימתו במקומות המתאימים בסוף מסמך זה והשבת המסמך החתום אלינו לפקס
מס'__________.
קבלן שיצטרף מתבקש:
 .1להעמיד איש קשר שתפקידו להיות בקשר עם נציג העירייה ,בין היתר בנושאים הבאים:
 כמות העצים שיוכל לספק
 מיקום מקור אספקת העצים/אתר הבנייה אל מול המקומות אליהם צריך לספק עצים
 תיאום שינוע העצים או ריכוזם בנקודה מסוימת (יש להחליט במשותף ,לפי יכולות הקבלן
והעירייה ולפי מיקום המדורות כיצד יסופקו העצים ומתי)
 תיעוד וצילום לצורכי פרסום משותף
 סיוע בהפקת לקחים לצורך טיוב הפרוייקט לעתיד
 .2לבצע יידוע ותיאום מול מנהל העבודה באתר הבנייה ממנו יילקחו העצים ,זאת על מנת להיערך
לאיסוף/צבירה ייעודיים לל"ג בעומר במהלך העבודות באתר ,ליידע עובדים באתר על מיקום אזור
הצבירה ,ולוודא מניעת השלכת חומרים דמויי עץ לאזור הצבירה .מאוד חשוב לוודא שנאספים רק
עצים/קרשים ולא תחליפי עץ כגון :מלמין M.D.F ,ופורמייקה  -חומרים תעשייתיים ,שתהליך ייצורם כולל
שימוש בדבקים שונים ובעת שריפתם נפלטים לאוויר חלקיקים מסוכנים וגם לא עצים צבועים בלכה.
יודגש ,שמדובר בפרוייקט וולונטרי לטובת כל הצדדים .לקבלנים ולעירייה יש אחריות משולבת להצלחתו ולכן
חשוב שכל צד יעמוד במחויבויותיו ,שהרי קבלן שהצטרף ויחזור בו עלול לפגוע במאמצים של העירייה ואילו
עירייה שלא תעמוד בהתחייבויותיה עלולה לפגוע ברצונו העתידי של הקבלן לשתף פעולה בעתיד.
מייחלים לשיתוף פעולה פורה מצדכם.

על החתום,
מנהל/י"ור תא הקבלנים המקומי

ברצוני להצטרף לפרויקט אספקת עצים מקבלנים למדורות ל"ג בעומר ולהלן פרטי ההתקשרות הנדרשים:
שם החברה ,חותמת וחתימה___________________
שם איש הקשר _________________ :תפקיד איש הקשר__________________________________:
מס' טלפון________________ :מס' טלפון נייד_____________ :כתובת אי מייל_________________:

