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 הדברה                          

עלו מס' תלונות בשימוש בחומרים לא ידידותיים לסביבה, בשעות לא  עדיאל:

 סבירות ליעד בתי מגורים ומוסדות חינוך 

מדובר על חומר הדברה בשם טייפון חומר שמאושר, אין תחלופה שאפשר  רביד:

דונם שטחים שהוא לא בריסוסים כולל מדרכות .לגבי  800עם  איתהלהתמודד 

כרגע אין מיפוי  שעות ההדברה ניתן למפות לפי שטחים פתוחים ומוסדות חינוך.

 .14:00מדויק הריסוס מתבצע עד השעה 

 

 



 

 

 

וזה גם לא ריאלי כיוון  םריווטרקט חרמשיםהתחלופה היחידה היא הקצאות של 

למדרכות ופעולת החרמש היא בכפולות ולא  שלא ניתן להכניס טרקטורים עד

 פותר.

 התחלופה האפשרית היא כוח אדם. אבי שמיר:

דונם גינון חי בעיר וזה אמור לגדול.  900דונם ישנם  800הלוואי. מלבד  רביד:

 לצערי אין פתרון בנידון.

גם רמוש שמרסס ומנהקה ילא מרססים. העבודה מתבצעת בח בכפר סבא  מזל:

ועדפת  בשאר הערים מרססים כולל רעננה שנחשבת לעיר ירוקה. עלות כלכלית מ

אני מבטיחה לבדוק את הנושא. אני רוצה להוסיף שרביד אחראי על הדברת 

עשבייה שטחים פתוחים ומדרכות .אני אחראית על הדברת מזיקים שנדבר 

 בהמשך.

 מה תקציב שנתי לריסוסים? עדיאל:

 שח וזה לא מספיק. 150,000 רביד:

בתור חבר ועדה אני מבקש להימנע בשימוש בחומרי ריסוס זה פוגע  אבי:

 במלקטים, בעלי חיים ובפליט תחמצן לאוויר צריך עבודת ידיים והוספת כוח אדם.

 זה לא ריאלי. רביד:

 ניתן המלצה לבדיקה ריסוסים בכפר סבא. עדיאל:

וט לגבי ההדברה שהתבצעה בגינה הקהילתית של בת ציון יש צורך בשיל מזל:

ותיחום ישנו קול קורא באחריות תמר דיגמי אפשר לבקש ממנה שתוסיף שילוט 

 מוזנחת בגלל זה ביצעו הדברה. היש לציין שהגינה  היית

אנו כרשות לא יכולים להגיע למצב של הזנחה ועשבייה בגינה קהילתית  רביד:

זה מביא נחשים במיוחד שזה סמוך לבתי מגורים מי שלוקח אחריות על גינה 

 הילתית צריך לתפעל אותה לדאוג לשילוט ,תיחום וסימון . ואנחנו לא נרסס.ק

 

 קולות קוראים                                

,אך הוגש רק היום עם אישורים ותב"ר,  2020החל בשנת  י:סביב טבע עירונ

 שח  200,000בסדר  גודל 

 



 

 

מדיניות של העירייה  -מפגעים סביבתיים ברשות, חלק ג' -סקר, חלק ב' -חלק א'

 שיתוף הציבור בנעשה. -לגבי סקר טבע והדגשה הוספת שכבות מידע. חלק ד'

 עוסק בשינוי דפוסי התנהגות ביחס למרחב הציבורי. ניקיון במרחב הציבורי:

מיפוי פסולת שנעשה בעפולה, יש זוכה בקול קורא. לאורך כל  הקול  -שלב א'

יעילות היישום על פי המלצת הסקר קורא יתקיימו שני סקרים כדי לדעת את 

 הראשון. 

 פליסיה: איך משנים דפוסי התנהגות של אנשים?

 מזל: בהרבה מאוד הסברה והתנדבות התושבים בנושא.

גם יוצא בימים הקרובים , מטרתו הגדלת מחזור  הקמה ושדרוג מתקני מחזור:

 בקרב התושבים על ידי הנגשה ידידותית לסביבה.

שבה וגמישות לציבור. להיענות לבקשתם להוספת מתקני עדיאל: יש צורך בהק

 מחזור.

מזל: אנו מוגבלים על ידי תאגיד תמיר להוספת מתקני מחזור. בפגישה הבאה 

 אני מתחייבת להעביר נתונים של מקמות מחזור.

 -התמודדות מול מתקני מחזור

 היא  קרוטוניות: מיועד להשלכת קרטונים בלבד. לצערי מחצית מהקרטוניה

פסולת מעורבת ,אי שיטוח קרטונים ,שבירת מנעולים .מדי יום פקח 

 סביבתי מתקן ונועל את הקרטוניה .

יש צורך בהחלפת הקרטוניות בעיר, משהו ירוק, גדול ומזמין יותר עם  עדיאל:

פתח גדול יותר להשלכת הקרטונים בצורה של בית. הפסולת בעקבות זה שהן 

 .פרוצות. כיום אין חשק למחזר

בחודש יוני  אני יוצאים למכרז חדש למתקני נייר וקרטוניות ואנו נרכוש  מזל:

 חדשים עם פתח גדול ורחב יותר. המרכזי מחזור יהיו מוארים עם מצלמות.

 כמה קולות קוראים הוגשו עד היום: עדיאל:

 ועוד כמה בדרך.,3 מזל:

פניות בנושא  1,607פניות ציבור מתוכן  2,372קיבלו  2021בשנת  פניות ציבור:

 הדברה.

 

 



 

 

קרן מקבלת את  מעבירה לגורמים המטפלים, המטפל חוזר לקרן וקרן משוחחת 

 עם התושב במידע ולא בוצע טיפול אנו מפנים שוב את הפניה.

  אני מבקש לקבל רשימה של כל הפניות וטיפולן. עדיאל:

אחר ל-בשלושה שבועות האחרונים קיבלנו מבול של פניות בנושא ברחשים מזל:

בדיקה לא ניתן להדביר ברחשים הוצאתי מכתב מסודר לגבי זה למוסדות חינוך 

 למוקד העירוני ולדובר שמסביר מדוע לא מדבירים והפניות פחתו.

 יש לוכד נחשים מטעם העירייה? עדיאל:

 רק למקומות ציבוריים לא לפרטי מזל:

שתהיה להם נחשים עבור תושבי העיר  האם אפשרי לצאת למכרז ללוכד עדיאל:

 הנחה מסוימת?

המדביר קיבל הוראה מאתנו ומראש העיר ללכוד נחשים במקומות פרטיים  מזל:

 הוא לא הסכים זה לא מופיע בחוזה יש אי בהירות בעניין שצריך ללבן.

 

 שפני סלעים                                    

קבילתי תלונה מתושב בגבעת המורה, הגעתי לביתו ישנם ספני סלעים  עדיאל:

 בחצר הבנתי שמפיצים מחלה מסוכנת.

לפני מס' חודשים דנו בנושא יחד עם משרד להגנת הסביבה ומשרד  מזל:

הבריאות זה הועלה דרך אנשים שחלו בשושנת יריחו שעוברת דרך זבוב החול 

בכמה רחובות שגובלים עם גבעת שעובר דרך שפני סלעים שנמצאים בעיקר 

המורה בחורש. הם מסתתרים בסלעים ומערות קטנות  הם מפיצים מחלות דרך 

שמטרתו לפרק כל מסלעה שיש באזור  יזבוב החול. ישנו קול קורא שלא העלית

 ולשים קירות חוצצים לבתים בכדי שהשפנים לא כנסו לבתיהם.

 נשמע תכנית זדונית. בת ציון:

 חלו ולא ידעו זאת. 10אנשים שמשערים שפי  10-חלו כ מזל:

 אם הם לא יודעים ,הם לא חלו. בת ציון:

לא תמיד זה נכון, שאת נעקצת לא תמיד את יודעת ממה זה נובע ולא תמיד  מזל:

 עקיצה ברגל ידועה מזבוב החול. זאת מחלה שנקראת שמיניוזיס.

 

 



 

 

רצה על מזיקים אני הזמנתי את אחראי מזיקים מטעם משרד להגנת הסביבה שי

 והדברה ,חברי הועדה מוזמנים.

אף אחד לא אומר להשמיד אותם, אך אם יש בתים שקרובים למסלעות  עדיאל:

מטר  100יש צורך לחשוב על ניטור וחציצה נכונה, שמרחב המחיה שלהם יהיה 

 לפחות. שהשפנים יעברו ליער.

 

 אסבסט במבנים ציבוריים                                

לא מומלץ לגעת. –אסבסט שהוא לא שבור , סדוק ומתפורר, לא גורם נזק  מזל:

שרוצים להרוס מבנה ישן, יש צורך בפינוי אסבסט עם הוראות מיוחדות עלידי 

אנשי מקצוע מורשים אשר מעבירים את האסבסט לאתר פסולת מורשה שמאושר 

 על יד משאד להגנת הסביבה.

 יפוי קירות וצמנט על גגות.פריך שזה צ -ישנן שני סוגי אסבסט

 כמה מבנים ציבוריים ישנם כיום בעפולה? עדיאל:

 יצא קול קורא שהתפספס כיוון שלא ידוע למפות  מזל:

זאת אומרת שיצא קול קורא שלא הוגש וכרגע את לא יודעת לומר כמה  עדיאל:

 מבנים קיימים?

את המידע, אך אחד ניסית שהועדה לתכנון ובניה יבצעו מיפוי כיוון שלי אין  מזל:

 לא ידע לומר לי.

ועדה לבניין ערים ימפו מבנים ציבוריים עם אסבסט פריך –לרשום המלצה  עדיאל:

 והוצאת קול קורא נוסף. 1975עד לשנת 

 

 שיבולת דגן                                   

התקיימה ישיבה במועצה אזורית עמק יזרעאל שהחליטו לתבוע את  עדיאל:

המפעל שעובד ללא רישיון עסק הוחלט להשכיר סוקר ריחות ומעקב אחרי 

יתקיים דיון ,אני מצפה מכולם להגיע על מנת שנוכל  10.4.2022-התביעה . ב

לקדם, חייבים להשקיע מחשבה ותעוזה שיהי קל יותר בהמשך לבקשת הציבור 

 יעלה לדיון בכל ועדה ואנו נעדכן את הציבור וחברי הועדה בנעשה.  הנושא

 

 



 

 

אחרי הישיבה היה כבר צריך להשכיר מומחה, להוציא מכתבים, קול  פליסיה:

קורא ,אך כלום לא נעשה . יש למפעל עורכי דין מהשורה הראשונה אין סיכוי 

 שבלי עורך דין מומחה יתקדם משהו. הכל לוקח זמן 

ו את ד"ר שמואל ברנר שיסקור את מקורות הריח, הוא מבצע השכרנ עדיאל:

 עבודה יפה זה לוקח זמן.

 היכן יתקיים המשפט? פליסיה:

 בנצרת, אבדוק שוב. עדיאל:

 נושאים כלליים:

טרם טפול נושא תאורת לד  המשקיף לחצר ביתי כפי שהובטח בישיבה  בת ציון:

 הקודמת.

 להבנתי אורי ברוך שינה את הזווית. מזל:

התאורה משקיפה לחצר הורגת את הצמחים לא ניתן לא שינה כלום,  בת ציון:

  לשבת בחצר את היית ונוכחת לדעת.

בנוסף אני רוצה התחייבות שלא בצעו ריסוס בגינה הקהילתי הרגו את העצים וכל 

 מה שהושקע. זה ליד בתי מגורים וחל איסור על שימוש בחומרים אלה.

 אלה גם בריסו פרדסים ומטעים ואין שום נזק.משתמשים בחומרי הדברה  מזל:

קרתה טעות, ביצעו טיפול מונע עקב עשבייה רבה יוצא קול קורא נעלה  עדיאל:

 את הנושא מול תמר דיגמי נשקיע ונתקצב יותר. 

הצעת ייעול לגבי גינות קהילתיות על מנת למנוע את הטעות שקרתה  מציע איתי:

 תיאום ריסוסים.יש צורך באיש קשר ישיר מו להרשות ל

הפעלת קמין של שכנים בנוסף לריחות הנוראיים מדובר על זיהום  אבי שמיר:

 אוויר מאוד מסרטן צריך לחוקק חוק עזר עירוני על אי שימוש בהפעלת קמין.

התקיימה ישיבה עם השרה לגבי זה מעל חצי שנה מנסים לחוקק חוק ארצי  מזל:

ותושבתם נכון להיום היא פשוט ,זה לוקח זמן פניתי למשרד להגנת הסביבה 

לגשת לשכן שמפעיל ולהסביר לו את ההשלכות  בהפעלת קמין ,הכנתי דף הסבר 

 ,שלחתי את הפקח שיסביר לו . הכל עניין שלזמן עד שיחוקקו חוק נגד זה.

 

 

 



 

 

 

לגבי רעש של קריוקי גם דובר באחת הישיבות שיצא פרסום בעיתונות  אבי שמיר:

ולא קרה. דובר שראש העיר יגיע לאחת הישיבות ולא קרה. כנ"ל לגבי נוכחות 

 חברי המועצה שלא מגיעים לישיבות 

 המלצה הנושא הקריוקי וחברי הועדה. ןיינת עדיאל:

מפעלים מזהמים בפעולה עלית לא נעשה כלום אני מוכן שלפני  אבי שמיר:

פתיחת מפעל לעבור על תיק המפעל ולבדוק אם הקמתו יהווה סכנה וזיהום 

 לסביבה.

בזמנו של יוסי חן ביצענו מבחן ריח מתוך יוזמה של העירייה אנו צריכים  פליסיה:

טי, האם אפשר צוות מרחים בנושא של שיבולת דגן אנו צריכים לשלם באופן פר

 לבצע זאת מטעם העירייה?

אנשים להכשרה על  4-5לפני מס' חודשים הייתה הכשרה אני ביקשתי  מזל:

חשבון משרד להגנת הסביבה לא הצלחנו להיכנס למחזור הקודם, אך נאמר לי 

 מפורשות שברגע שיהיה שוב אנחנו בראש הרשימה.

 אפשר להכניס עוד אנשים? פליסיה:

 נציגי ציבור. 2שים שמתוכים אנ 5-מותר כ מזל:

 

 הישיבה נסגרה!

 

 

 

 בברכה,                                                                       

 יו"ר הועדה                                                                    

                                       עדיאל אילוז                                                                     

 

 


