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 חקלאות השלכות סביבתיות: . 1
 
קודמת בנושא הסביבה האילה רבין: בהמשך לבקשה שעלתה בישיבת וועדת איכות  -

הריסוסים, יצא מכתב מטעם המועצה למועצת לב השרון בקריאה לרענן הנחיות התקנות 
בנושא ריסוסים לחקלאים בעוטף ולהגביר את שיתוף הפעולה וההתחשבות בין החקלאים 

 בעוטף לתושבים והמועצה בנושא הריסוסים. 
 

תושבים בנושא הריסוסים, נפגשתי כמו כן לקחנו את זה צעד אחד קדימה בעקבות פניות  
.  פקח ברשות הטבע והגנים -יוסי בן ארי ראש תחום סביבה חקלאית  וביצעתי סיור שטח עם
קרבת מקום מגורים, פיזור, סוג  מריסוסים בהם חשש התושבים יבינ ,בהמשך לנושאים שעלו

רה בנושא ואנו נאות להגיע לישיבת הוועדה בכדי לתת סקיבן ארי יוסי    .החומרים, רעש ועוד
 מודים לו על כך.  

 
העביר סקירה בנושא חקלאות השלכות סביבתיות לחברי הוועדה שעיקריה : יוסי בן ארי -

 כמופיע באלון בקובץ המצ״ב. 
יוסי הביע נכונות במידת הצורך להגיע לחוגי בית לצורך אספקת מידע לתושבים הגרים  

 בסמיכות לשטחים חקלאיים.
 בין התושבים לחקלאים להגברת שיתוף הפעולה.הדדית אמנה ש גיבואפשרות של  והעלה
 אפשרות לשים דגל או שילוט בדבר הגבלת מרחק לריסוסים. העלו החברי הוועדה כמו כן 

 
 

הוועדה כי יוסי בן ארי והמשרד להגנת הסביבה הינם הכתובת לדיווח על חשד  תהובא לידיע
   6911לאירועים ומפגעים בנושא חומרי הדברה בחקלאות בטל *

 
 
 לבקשתו בחינת האפשרות להעלה את נושא ריסוסי התיקנים  בהזדמנות זו: דוד חיות-

 לעשות באופן יזום. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 לביצוע
 

 .בנוגע לריסוסיםרלוונטים לצורך הגעה להבנות חתור לפגישה עם גורמים ל •
 

לתושבים למקרה של חשד  של החברה להגנת הסביבה פרסם את הטלפוןל •
 לאירועים או מפגעים בנושא חומרי הדברה ואת עלון התקנות.

 

ייבדק מול מנכ״ל הרשות בשיתוף של מעיינות השרון  הנושא ריסוסי התיקנים  •
 באופן גורף. לאפשרות שיתוף פעולה בנושא 

חשוב לציין כי כיום יש מענה מיטבי בפניות של תושבים אל מול  לדברי רונית נחום: 
בקשת הדברות במעיינות השרון, הנושא הזה היה השנה כמשהו בלתי רגיל ואף  
הצלחנו לגרום לתושבים לתת אמון בתאגיד גם כשהם היו סקפטיים. כיום אנחנו 

ין ונותן מענה על כל עניין או דבר הקשור לתאגיד  בקשר עם אחד המפקחים והוא זמ
כל הקשור לשירות של התאגיד שעד בשדרוג מאוד רציני  . זהועושה עבודתו נאמנה

 לפני כמה חודשים היה ממש לא הגיוני.
 
 
  

 : והמלצות -סקירת מחזור   -הנגשת מידע .  2
 

 את הצורך בהנגשת המידע לתושביםרותם ריעני ואנוכי  בישיבה הקודמת העלנו אילה רבין: 
אינו מכיל את מלוא המידע באופן  הינו בסיסי והמידע כיום באתר המועצה  בנושא מחזור.

 נגיש ומעודכן בנוגע ל: 
 הוראות פינוי.  -
 מיקומי וריכוז המכלים.   -
 סוג החומרים המיועדים להשלכה תלוי סוג מיכל אצירה. -
 מועדי / תדירות פינוי.  -
 בגין חריגה מההוראות והחוקים וכד'. סנקציות  -
 

הדבר גורם לחוסר וודאות אצל התושבים הפונים במקרים רבים למוקד, לאנשי המקצוע  
 במועצה ולמדיות השונות כגון הפייסבוק בכדי לקבל מענה.

 
המידע באתר המועצה כך שיהיה נגיש זמין ומעודכן לכל  לדאוג בהקדם להנגשת :המלצתנו

 המעוניין בכל הקשור ב: 
 יתרונות וחשיבות המחזור.-  
 הוראות כללים וחוקים.  - 
 סוגי החומרים בהתאמה למתקני האצירה. - 
 מיקום ופיזור מרכזי המחזור ומכילי המחזור.  - 
 תדירות פינוי ככל שניתן.  - 
 אכיפה וקנסות. - 
 ת לפניות הציבור בנושא. טלפון וכתוב - 

 
בכדי להעלות את המידע לאתר המועצה באופן שיהיה מסונכרן עם השטח, יצאנו לשטח,  

סקרנו, התרשמנו, למדנו, שמענו הצעות ופניות של תושבים וגורמים מתוך המועצה  
בנושא וגיבשנו המלצות לטיפול, חלקן אף במיידי ואף בדקנו התכנות עם המועצה  

 בעיקרי הדברים שעלו בנושא המחזור כגון: 
 



 נגישות המידע •
 מרכוז המחזור/ פיזור ואסתטיקה.   •
בהתייחס לכלי אצירה לקרטון, פח כתום, סגול,  -כמות מכלי המחזור תדירות פינויים  •

 נייר, אלקטרוניקה, בקבוקים, ביגוד וכד׳. 
 איכות המחזור. •
 נגישות ונוחות המחזור.  •
 אכיפה. •

 
כרגע המועצה מגבשת מכרז עם קבלנים של תמיר על הפינויים בהתאם להבנות שיגיעו עם  

יש   -תמיר. להתרשמותנו לין והגורמים הרלוונטים מתוך המועצה מפעילים לחץ משמעותי 
לומר ״שוחטים פרות קדושות״ שהם תוצאה של הסכמים ישנים. וההמלצות שלנו עשויות  

 המחזור.לסייע לכך כמו גם טיוב הערכות 
 

הערות  הערות והעיר , דבריםעל   שותפו בהמלצות והסכימואיכות הסביבה  תוועד חברי
 בחשבון במסמך שיוגש למועצה.  שילקחו

 
 
 

 לביצוע: 
 

 הסקר והמלצותיו יוגשו למועצה, לקידום ביצוע. 
 
 

 שונות שעלו:
 
התרשמותו מפינת דוד חיות העלה את רצון לבסס פינת נתינה בעקבות  -ספסל נתינה  -

 הנתינה במושב חרות בתחנת אוטובוס בניהול תושבים.
חברי הוועדה ציינו שספסל הנתינה כפי שמנוהל כיום בישוב על ספסל בסמוך לטאבון  

 הנביאים, אינו מתפקד נכון ואף מהווה מפגע חזותי במיקומו ותפקודו הנוכחי. 
ות למיקום ואופרציה לניהול לצורך בחינת יישום פונקציונלי דוד התבקש לבוא עם הצע

 המייזם. כמו כן צויין שיש לבחון חפיפה והעדר תחרות עם מיזם קיים של רוטרי. 
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בהתאם לתקינה הנמצא שימוש בקמין ש הוא   עמדת המשרד לאיכות הסביבה  -קמינים 
שימוש לקוי   עוד לדבריו  . עם זאתובשימוש נכון אינו מהווה עברה על החוקהקיימת 

, אשר  כך לדבריו  עץ עלול להביא לקיומם של מפגעים. נושא זה מהווה מפגע מקומי  בקמין
בכפוף  השלטון המקומיבידי הפיקוח והאכיפה בעניינו המשרד לאיכות הסביבה מתיר את 

  .ש חקיקה מקומית בנושא וגבלהוראות החוק והמגבלות הקיימות ע״י 
שבכוונתי   . אי לכךעלה הצורך בקיום דיון בנושאשבים בערוצים השונים כתוצאה מפניות תו

אפקטיבית  לצורך גיבוש מדיניות   ,בליווי משפטי ,את הנושא להעלות בלי נדר בישיבה הבאה
 .  יישומה וחוקית

 
מאפשר פתיחת קריאה באתר במידה ותושב חושד במפגע והדבר  חוק העזר שלנו  -כיום 
לגופו של עניין ע״י תברואן מוסמך לנושא בתאום עם המועצה ובמידת הצורך מוציא   נבחן

 מכתב הזהרה שדורש למגר את המפגע.  
 
 



רעיונות לגבי  ולהציע לגבשמוזמנים  בקרוב נעסוק בקידום נושא זה,   -הסברה וחינוך 
 ביחס לניקיון / מחזור ושמירה על האקלים.ונוער,  ילדים /התנהגות תושביםשינוי הטמעה ו

 
ואנו נשלב   האקלים בנושא התנדבה להרצות בפנינויהודית טוריאל   -הרצאה בנושא אקלים

 .עודית לנושא בתאום איתהיאותה בקרוב יתכן ואפילו בפגישה י
 

 לבדוק במה מדובר ביום עיון. מיזם חדש יחסית אותו אני הולכת  - ניקיון המיליון
 

 הישיבה ננעלת.  תודה למשתתפים 
 
 

 אילה רבין
 

 יו״ר וועדת איכות הסביבה


